
ЕКОНОМІКА АПК

72

ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

На даному етапі розвитку економіки знач�
но підвищується роль дистабілізаційних харак�
теристик системи господарювання як в цілому,
так і на рівні окремих підприємницьких струк�
тур. Це вимагає більш детального дослідження
відносин між учасниками ринкових відносин та
найважливіших економічних, геополітичних та
інших закономірностей. Адаптація підприємств
до умов, що постійно змінюються, є одним з
найголовніших завдань забезпечення стійкого
розвитку економіки в цілому. Тому для вітчиз�
няної економічної науки стає дуже актуальною
задача вивчення особливостей впливу невизна�
ченості та породжуваного нею стану нестабіль�
ності на процес прийняття управлінських рі�
шень, що проявляється на різних рівнях еконо�
мічної системи.

В України нестабільність економіки вини�
кає, насамперед, внаслідок розвитку трансфор�
маційних процесів та реструктуризації еконо�
міки. На рівні підприємства взаємодія цих про�
цесів створює додаткове ускладнення умов
їхньої діяльності. Це, безсумнівно, потребує
використання нових підходів до формування
системи ризик�менеджменту на підприємствах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням обгрунтування управлінських рі�
шень присвятили свої дослідження багато вче�
них, зокрема: Дєєва Н.Е. [3], Ілляшенко С.М. [1],
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Кривцун І.М. [9], Макарюк О.В. [2], Мішин О.Ю.
[8], Русаненко І.С. [7], Потравний І.М. [5], Ти�
хомиров Н.П. [5] та інші. В цих працях увага
зосереджена на теоретичних засадах розроб�
лення та ухвалення управлінських рішень з пи�
тань управління ризиками різних форм прояву,
методичних положеннях щодо їх обгрунтуван�
ня, механізмах запобігання негативних наслід�
ків прийняття рішень тощо.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ПИТАННЯ, ЩО
Є ЧАСТИНОЮ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

З огляду на вищевикладене невирішеним за�
лишається питання розробки положень щодо
застосування певних заходів щодо зниження
наслідків ризикових подій з урахування фази
розвитку суб'єкта господарювання.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
З цих позицій метою даної статті є висвіт�

лення ролі заходів зниження ризику з позиції
фази розвитку підприємства, а також надання
рекомендацій щодо використання зазначених
методів в господарській діяльності підпри�
ємств.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Аналіз змісту та характеру впливу невизна�

ченості на діяльність підприємств свідчить, що
ліквідувати вплив цієї категорії неможливо.
Але вони можуть певною мірою знизити свою
залежність від цього фактора.

Деякі автори відносять всю сукупність ме�
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тодів впливу на невизначеність та ризик до та�
ких основних груп [1]:

— ті, що дозволяють уникнути ризику;
— ті, що зменшують ймовірність прояву не�

сприятливих подій;
— ті, що зменшують нанесені збитки та інші.
Тарасюк Г.М. виділяє такі групи методів

зниження рівня невизначеності та ризику [1]:
1) технічні методи, засновані на впровад�

женні різних технологічних заходів, наприк�
лад, система протипожежного контролю, бан�
ківських електронних розрахунків та ін.;

2) правові методи, такі як страхування, зас�
тава, неустойка (штраф, пеня), гарантія, завда�
ток тощо;

3) організаційно�економічні методи включа�
ють в себе комплекс заходів, направлених на
попередження втрат від ризику у випадках ви�
никнення несприятливих обставин, а також на
їх компенсацію у випадках виникнення втрат.

Основні шляхи зниження ступеня невизна�
ченості наведені нижче:

— проведення досліджень, накопичення,
експертиза та аналіз необхідних даних;

— крупномасштабне групування (об'єднан�
ня) ризику;

— диверсифікація наслідків несприятливих
ситуацій;

— уникнення видів діяльності, пов'язаних зі
значним ступенем ризику;

— реорганізація суб'єктів господарювання;
— врахування фактору часу та більш сучас�

них методів прогнозування;
— страхування ризиків;
— державна підтримка;
— розподіл ризику тощо.
Очевидно, що менеджери підприємства мо�

жуть розширити свої знання за допомогою дос�
ліджень, накопичення, експертизи та обробки
необхідних даних. Це можуть бути як наукові,
так і маркетингові дослідження тощо. За допо�
могою отриманих даних особа, що приймає
рішення, зможе проаналізувати перспективи
діяльності підприємства на основі його науко�
вого та виробничого потенціалу, а також за
допомогою даних, що характеризують його
місце на ринку. Зазвичай цей метод зниження
ступеня невизначеності пов'язаний зі значни�
ми витратами фінансових ресурсів, які дово�
диться вилучати з інших видів їх використан�
ня.

Другий спосіб полягає у групуванні (об'єд�
нанні) невизначеностей. Об'єднання невизначе�
ності є одним з методів зниження ризику шля�
хом об'єднання незалежних ризиків кількох
осіб, проектів або видів діяльності таким чином,

що загальний ризик зменшується. Дана опера�
ція також передбачає витрати ресурсів, причо�
му не лише фінансових. Тобто необхідно вра�
ховувати і такий фактор, як неминуча втрата
індивідуальної підприємницької свободи, при
будь�якому можливому плані організації. З
одного боку, це має негативні наслідки для ря�
дових робітників, з іншого — це виграш для тих,
кому концентрація влади забезпечить розши�
рення повноважень та сфер діяльності.

Якщо розглядати підвищення контролю над
майбутнім та здатність до ефективного прогно�
зування, то необхідно відмітити, що між ними
існує тісний взаємозв'язок. Головне практич�
не значення інформованості — вміння прийма�
ти на підставі відомих даних ефективні уп�
равлінські рішення, а крім того, дані категорії
нерозривно пов'язані з загальним прогресом
цивілізації, темпами науково�технічного про�
гресу та зростанням "знань".

Знижувати ступінь невизначеності можна
також за допомогою спрямування виробничо�
господарської діяльності у такому напрямі,
який пов'язаний з меншим рівнем її впливу, тоб�
то неприйняття ризику.

За [6], неприйняття ризику — це підприєм�
ницька діяльність, коли фірма або окремий
підприємець вступає в такі господарські відно�
сини з контрагентами, які виключають будь�яку
ймовірність нанесення ним збитків. Але це го�
ворить про те, що рівень невизначеності мож�
на практично безмежно знизити за рахунок
уповільнення темпів науково�технічного про�
гресу. Негативним моментом у даному випад�
ку буде те, що це, в свою чергу, уповільнить за�
гальний розвиток суспільства.

За своїм змістом управління невизначені�
стю не є відокремленим аспектом управлінсь�
кої діяльності. Це можна пояснити тим, що
будь�яке управлінське рішення прямо чи опо�
середковано пов'язане з невизначеністю. Але
існує декілька спеціальних методів та типів
прийняття управлінських рішень, які спрямо�
вані на зниження ступеня невизначеності.

Вирішення проблеми зі зниженням ступеня
невизначеності та забезпечення стійкого роз�
витку виробничо�господарської діяльності
суб'єктів підпорядковується отриманню
стійкого ефекту від їх діяльності.

Якщо розглядати фактори невизначеності
з позиції стратегічного управління, то велике
значення має технологічна невизначеність. Це
пояснюється тим, що неможливо задати фіксо�
вану стійкість технологічних параметрів вироб�
ництва та науково�дослідної роботи на підпри�
ємстві. Тільки врахувавши дані фактори, мож�
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на правильно вибрати ті способи зниження сту�
пеня невизначеності, що будуть більш доціль�
ними у певному випадку. Оскільки усі фактори
виробництва мають різний ступінь оперативно�
го реагування на можливі прояви внутрішніх
або зовнішніх чинників невизначеності, то їх
можна умовно поділити на дві групи за наступ�
ними ознаками: за способом формування та за
способом управління. На рівні стратегічного
планування обгрунтовуються основні вироб�
ничі параметри, які орієнтовані на досягнення
таких фінансово�економічних результатів, що
дадуть змогу забезпечити сталий розвиток ви�
робничої системи при найбільш ймовірних умо�
вах виробництва.

Також при зниженні ступеня невизначе�
ності слід враховувати взаємозв'язок масш�
табів виробництва та рівня ризику, який при
цьому виникає. Якщо враховувати, що збіль�
шення масштабів виробництв буде проходити
пропорційно у всіх галузях, то ризик як вели�
чина відносна не зміниться. Але ж при збіль�
шенні масштабів виробництва змінюються інші
параметри, які, в свою чергу, збільшують
кількість можливих варіантів розвитку і потен�
ційних управлінських рішень.

Обов'язковим етапом при прийнятті управ�
лінського рішення є аналіз динаміки індексів
цін промислової продукції та порівняння з ди�
намікою індексів цін на необхідні для виробниц�
тва ресурси. Якщо не брати до уваги державне
регулювання цін на деякі види ресурсів, то їх
ціна складається за відношенням попиту та
пропозиції. Це викликає певні економічні на�
слідки. Підвищення цін на промислову продук�
цію не викликає значних скорочень обсягів її
споживання, а це, в свою чергу, призводе до
інфляції. Таким чином, у процесі прийняття
рішень ступінь коливання цін необхідно аналі�
зувати з врахуванням інфляційних процесів у
розрізі окремих видів продукції.

Суттєвий вплив на рівень невизначеності
справляє державна політика у сфері визначен�
ня пріоритетів розвитку. Визначення пріори�
тетних галузей народного господарства авто�
матично переводить їх у розряд безризикова�
них. Цей аспект необхідно враховувати при виз�
наченні державної програми розвитку народ�
ного господарства та цінової політики у пріо�
ритетних галузях.

Одним з найефективніших шляхів щодо
зменшення ступеня невизначеності суб'єктами
господарювання є диверсифікація виробничих
систем з метою досягнення максимальної ефек�
тивності при мінімальній невизначеності. Ме�
тою диверсифікації є пошук оптимальних ком�

бінацій різноманітних видів діяльності з метою
мінімізувати вплив невизначеності в цілому.

При визначенні базових параметрів вироб�
ництва необхідно враховувати вплив здатності
виробничої системи адаптуватися до змін се�
редовища господарювання. Добитися такої
гнучкості та еластичності можна за допомогою
придбання багатофункціональних основних
фондів, підтримання на стабільному рівні над�
ходжень грошових коштів на рахунки суб'єкта,
оскільки вони є найеластичнішим елементом
любої економічної системи. Складаючи асор�
тиментні групи, суб'єкти повинні добирати їх
елементи таким чином, щоб у переліку була
продукція, яка має більш ніж одне використан�
ня. Це робиться для диференціації ринків збу�
ту, оскільки різні ринки можуть мати різний
ступінь впливу невизначеності.

Якщо розглядати одним з шляхів зниження
ступеня невизначеності зміну організаційної
структури підприємства, то необхідно зазначи�
ти, що формування або реорганізація структури
або розмірів вимагає залучення додаткових
фінансових ресурсів. При цьому зазначені кош�
ти можуть бути направлені не лише на диверси�
фікацію та реструктуризацію суб'єкта з метою
створення певної системи з допустимим рівнем
ризику, але й на формування довгострокових
умов забезпечення ефективної діяльності.

Для забезпечення покриття фінансових
втрат, що виникають під впливом невизначе�
ності середовища господарювання, суб'єкти
можуть використовувати страхові інститути.

Маючи у своєму розпорядженні ймовір�
ності настання основних подій, суб'єкт госпо�
дарювання може, використовуючи методи іден�
тифікації та контролю, знизити їх кількість,
забезпечити фінансову стійкість та створити
передумови для подальшого сталого розвитку.

Однією з умов зниження ступеня невизна�
ченості є державна підтримка. Це пов'язано із
тим, що існує ряд заходів, які могли б знизити
її ступінь, але вимагають великих фінансових
витрат на рівні держави. На наш погляд, основ�
ними напрямами державної політики щодо зни�
женні ступеня невизначеності повинні бути:
приведення у відповідність до реальних умов
господарювання нормативно�правової бази;
розробка спеціалізованих програм розвитку
пріоритетних напрямів розвитку економіки;
державне регулювання ціноутворення на ок�
ремі види промислової продукції; фінансуван�
ня заходів, спрямованих на розробку та впро�
вадження нових високоефективних технологій;
державна підтримка діяльності у сфері науки
та техніки.
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Розподіл ризику — це метод зниження ри�
зику, за якого ймовірний збиток поділяється
між кількома особами таким чином, що можливі
втрати кожного (так само, як і прибуток) віднос�
но невеликі.

Але, незважаючи на різноманіття способів
зниження рівня невизначеності, необхідно звер�
нути увагу на те, що усі вони можуть бути засто�
совані на окремих етапах економічного циклу
розвитку суб'єкта.

Зазвичай виділяють чотири фази економіч�
ного циклу: криза, депресія, пожвавлення та
зростання. Розглядаючи шляхи зниження сту�
пеня невизначеності у розрізі кожної фази еко�
номічного циклу, можна відмітити, що деякі з
них повинні бути реалізовані на кожній стадії
розвитку суб'єкта. До них можна віднести:

— проведення досліджень, накопичення,
експертиза та аналіз необхідних даних;

— врахування фактора часу та використан�
ня більш сучасних методів господарювання;

— страхування;
— державна підтримка (як об'єктивний ме�

тод зниження ступеня невизначеності повин�
на бути присутня на кожній фазі економічного
циклу).

Щодо інших шляхів зниження ступеня не�
визначеності, то є певні особливості їх засто�
сування на кожній фазі економічного циклу.

Фаза економічної кризи характеризується
скороченням обсягів виробництва, втратою
ринків збуту, технологічним відставанням суб'єк�
та, неконкурентоспроможністю продукції, по�
ступовим зменшенням обсягів фінансових, ма�
теріальних, трудових, енергетичних та інших
видів ресурсів і, як наслідок, неплатоспромож�
ністю та іншими негативними обставинами.
Враховуючи це, у даному випадку можуть бути
застосовані методи зниження невизначеності,
які не потребують великих витрат та можуть
бути легко реалізовані. До таких методів мож�
на віднести:

— проведення досліджень, накопичення,
експертиза та аналіз необхідних даних;

— врахування фактора часу та використан�
ня більш сучасних методів прогнозування;

— реорганізація (злиття або роз'єднання)
суб'єктів господарювання;

— розподіл ризику.
На стадії депресії, коли відбувається посту�

пове зменшення темпів зниження показників
стійкості виробництва, наявності ресурсів та
інших показників ефективності діяльності су�
б'єкта, доречно застосовувати наступні шляхи
зниження ступеня невизначеності:

— проведення досліджень, накопичення,

експертиза та аналіз необхідних даних;
— крупномасштабне групування (об'єднан�

ня) невизначеності;
— врахування фактора часу та використан�

ня більш сучасних методів прогнозування;
— реорганізація (злиття або роз'єднання)

суб'єктів господарювання;
— розподіл ризику.
Стадія пожвавлення характеризується по�

ступовим зростанням основних показників
ефективності діяльності суб'єкта і в цьому ви�
падку головною метою є збереження існуючої
тенденції. Для цього можуть бути застосовані
наступні методи:

— проведення досліджень, накопичення,
експертиза та аналіз необхідних даних;

— крупномасштабне групування (об'єднан�
ня) невизначеності;

— диверсифікація наслідків несприятливих
випадковостей;

— уникнення видів діяльності, пов'язаних зі
значним ступенем невизначеності;

— врахування фактора часу та використан�
ня більш сучасних методів прогнозування;

— страхування;
— розподіл ризику;
— резервування коштів на покриття витрат,

створення фондів додаткового фінансування
(це приводить до зменшення оборотності капі�
талу, але є гарантією покриття можливих збит�
ків).

На стадії зростання, коли суб'єкт постійно
укріплює свої позиції на ринку, доречно зас�
тосовувати наступні шляхи зменшення ступе�
ня невизначеності:

— проведення досліджень, накопичення,
експертиза та аналіз необхідних даних;

— крупномасштабне групування (об'єднан�
ня) невизначеності;

— диверсифікація наслідків несприятливих
випадковостей;

— реорганізація (роз'єднання або злиття)
суб'єктів господарювання;

— врахування фактора часу та використан�
ня більш сучасних методів прогнозування;

— страхування;
— розподіл ризику;
— резервування коштів на покриття витрат,

створення фондів додаткового фінансування
(це приводить до зменшення оборотності капі�
талу, але є гарантією покриття можливих збит�
ків).

Реалізація даних завдань дозволить міні�
мізувати вплив невизначеності та у разі настан�
ня ризикових подій — зменшити та компенсу�
вати їх наслідки на суб'єктів господарювання і
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забезпечити досягнення сталих темпів розвит�
ку національної економіки.

ВИСНОВКИ ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗРОБОК
Не претендуючи на вичерпність аналізу та

наданих рекомендацій, слід зробити висно�
вок, що запропоновані положення дають змо�
гу більш точно визначити конкретний захід
зниження наслідків ризикових подій на під�
приємстві. Певне коло заходів, наприклад
лімітування, передбачають визначення число�
вих параметрів їх використання відповідно до
критеріїв оптимальності встановлених суб�
'єктом господарювання. Це не розглядалося
в даній роботі, є предметом подальших досл�
іджень і потребує розроблення методичної
частини, а також рекомендацій щодо її вико�
ристання.
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