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Анализируются тенденции развития экономики Винницкой области 
на основании индексного метода, определяются диспропорции и 
приоритеты экономического воспризводства в отдельных 
административных районах, акцентируется внимание на прямой 
зависимости еффективности хозяйствования в отдельных территориях от 
состояния организации управления в них и деятельности местных органов 
власти.

Some trends of the economy development of Virtnytsia region on the basis of 
index method are analyzed, disproportions and priorities of economic reproduction 
in particular administrative districts are determined, direct correlation between the 
efficiency of management organization and local authority activity in separate 
areas is given.
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СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ В 
АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

І.Л. ЛИТВИНЧУК
Державний вищий навчальний заклад "Державний агроекологічний

університет"

Уточнено теоретичні аспекти управління економічним ризиком, 
обірунтовано і визначено основні напрями формування механізмів управління 
економічним ризиком на підприємствах аграрного сектору економіки 
України

Аграрний сектор України – надзвичайно важлива ланка, яка значною 
мірою визначає соціально-економічний стан суспільства та продовольчу 
безпеку держави. Трансформація агропромислового виробництва до 
ринкового середовища супроводжується докорінною перебудовою 
економічних, соціальних, правових відносин, розвитком підприємництва і 
конкуренції, що зумовлює внесення радикальних змін у систему 
менеджменту.   Зокрема,  вирішальне  значення   для   аграрного  виробництва
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мають теоретичні і практичні дослідження проблем економічного ризику. Для 
України ризик-менеджмент – поки що екзотика, і навіть серед керівників 
крупних компаній немає точного розуміння ризиків як таких, а також 
необхідності і можливості управління ними. З огляду на стан агробізнес- 
сектору країни, гострою є необхідність створення ефективної концепції 
управління ризиками українських аграрних підприємств.

Серед дослідників-теоретиків ризику слід виділити таких вчених як 
А. П. Альгін, Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, О. Моргенштейн, Ф. Найт, 
Дж. Нейман. У розвиток прикладних концепцій ризику свій вклад внесли 
Дж. Бароне-Адезі, П. Зангарі, В. Е. Кузнецов, А. Ли, М. А. Рогов, Р. Енгль.

Метою дослідження є визначення механізмів управління економічним 
ризиком підприємств агарного сектору України.

Методика досліджень. Для досягнення поставленої в роботі мети 
використано такі методи дослідження: статистико-економічний аналіз; аналіз, 
синтез, системний і ситуаційний підходи; а також прийоми теоретичного 
узагальнення та порівняння.

Результати досліджень. Ризик-менеджмент в аграрному секторі 
економіки направлений на визначення подій, які можуть впливати на 
організацію, і управління пов'язаним з цими подіями ризиком, а також 
контроль того, щоб не був перевищений ризик-апетит організації і надавалася 
розумна гарантія досягнення мета організації.

Процес управління ризиками організації в агробізнес-секторі 
складається з восьми взаємопов'язаних компонентів. Оскільки вони є 
складовою частиною процесу управління, їх зміст визначається тим, як 
керівництво управляє організацією.

До цих компонентів відносяться [6]:
1) Внутрішнє середовище. Внутрішнє середовище є атмосферою 

організації і визначає, яким чином ризик сприймається співробітниками 
організації, і як вони на нього реагують. Внутрішнє середовище включає 
філософію управління ризиками і ризик-апетит, чесність і етичні цінності, а 
також те середовище, в якому вони існують.

2) Постановка мети. Мета повинна бути визначена до того, як 
керівництво почне виявляти події, які потенційно можуть вплинути на їх 
досягнення. Процес управління ризиками надає гарантію того, що 
керівництво компанії має правильно організований процес вибору і 
формування мети, і ця мета відповідає місії організації і рівню її ризик- 
апетиту.

3) Визначення подій. Внутрішні і зовнішні події, що роблять вплив 
на досягнення мети організації, повинні визначатися з урахуванням їх 
розмежування на ризики або можливості. Можливості повинні враховуватися 
керівництвом в процесі формування стратегії і постановки мети.

4) Оцінка ризиків. Ризики аналізуються з урахуванням ймовірності 
їх виникнення і впливу з метою визначення того, які дії відносно них
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необхідно зробити. Ризики оцінюються з погляду властивого і залишкового 
ризику.

5) Реагування на ризик. Керівництво вибирає метод реагування на 
ризик – ухилення від ризику, ухвалення, скорочення або перерозподіл 
ризику, – розробляючи ряд заходів, які дозволяють привести виявлений 
ризик у відповідність з допустимим рівнем ризику і ризик-апетитом 
організації.

6) Засоби контролю. Процедури управління розроблені і встановлені 
так, щоб забезпечувати гарантію того, що реагування на виникаючий ризик 
відбувається ефективно і своєчасно.

7) Інформація і комунікації. Необхідна інформація визначається, 
фіксується і передається в такій формі і в такі терміни, які дозволяють 
співробітникам виконувати їх функціональні обов'язки. Також здійснюється 
ефективний обмін інформацією в межах організації по вертикалі і по 
горизонталі.

8) Моніторинг. Процес управління ризиками організації 
відстежується і корегується. Моніторинг здійснюється в рамках поточної 
діяльності керівництва або шляхом проведення періодичних оцінок.

Управління ризиками організації не є лінійним процесом, в якому один 
компонент здійснює вплив на наступний. Це різноспрямований циклічний 
процес, в якому всі компоненти можуть впливати і впливають один на 
одного.

Яскраво    теорія    управління        ризиком      представлена     вченими
Дослідницького центру при Колумбійському університеті (Нью-Йорк, США), 
які виділили п’ять складових ризик-менеджменту і відобразили їх наочно у 
вигляді колеса, що котиться по дорозі. (Рис. 1) [2].
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Першою складовою є пошук ризику (Risk identification) – 
використання діаграми чинників ризику (risk factor charts), за допомогою якої 
можна відсортувати і класифікувати ризики.

Друга складова – аналіз ризику (Risk analysis) – подання отриманої 
на попередньому етапі інформації у числовій формі, обрахунок імовірності 
ризику (risk probability) і впливу ризику (risk impact). Вплив ризику 
визначається кількісною оцінкою втрат, які можуть виникнути. Ймовірність 
ризику визначається одним з наступних методів–метод експерта (залучення 
фахівця в галузі ризиків); метод delphi (оцінка ризиків в процентному 
співвідношенні членами групи з подальшим обговоренням результатів в 
команді); adjective calibration (тестування членів команди з використанням 
шкали понять, що виражають ймовірність ризику); betting scheme (ігровий 
метод з використанням грошового тоталізатору). Збиток (risk exposure) 
визначається як добуток впливу та ймовірності ризику.

Третя складова ризик-менеджменту – планування дій (Risk action 
planning) – дослідження ризику, прийняття або уникнення ризику, складання 
плану дій. Дослідження (reseach) застосовується, якщо інформації 
недостатньо і потрібно подальше вивчення характеристик ризику; ухвалення 
(acceptance) застосовується, якщо компанію влаштовують наслідки ризику; 
уникнення (avoidance) –усунення ризику без зміни проекту.

Четверта складова – стеження за ризиком (Risk tracking) – стеження 
за виконанням плану дій та модифікація Тор 10 Risk List.

Заключний етап ризик-менеджменту полягає в контролі над ризиком 
(Risk control).

Розрізняють чотири підходи до управління ризиками, кожний з яких 
має власний набір інструментів ризик-менеджменту (табл. 1) [4].

1. Підходи до управління ризиками.
Уникнення

Відмова від ризикових проектів, інвестицій, ненадійних клієнтів
Локалізація Дисипація Компенсація

Система лімітів, 
встановлення 

"апетиту" щодо 
ризику

Диверсифікація напрямів діяльності, 
розподіл ризику у часі, 

диверсифікація зон господарювання 
та клієнтури, розподіл 

відповідальності між учасниками 
операцій

Аналітична робота, 
страхування, 
резервування, 
хеджування, 

система контролю і 
монітор ишу ризиків

ОБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ
Фондовий ризик 
Валютний ризик 

Прямий кредитний 
ризик

Ризик концентрації 
Ризик індивідуальної ліквідності

Валютний ризик 
Процентний ризик 
Фондовий ризик 
Кредитний ризик

Побудова українськими компаніями ефективної системи управління 
ризиками можлива тільки із застосуванням усіх зазначених інструментів.
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Успіх програми управління ризиками багато в чому залежить від 
правильної організації служби управління ризиками.

Найефективнішим наочним засобом розв’язання задачі створення 
системи ризик-менеджменту на підприємстві є моделювання в рамках 
реінжинірингового підходу – сучасної технології побудови бізнес-процесів. 
Поява реінжинірингу стала результатом розвитку методів управління 
бізнесом у відповідь на потребу сучасних компаній оперативніше реагувати 
на зміни агресивного зовнішнього середовища й виживати у найжорстокішій 
конкурентній боротьбі. Реінжиніринг – це сукупність методів, що дають 
змогу за допомогою інформаційних технологій моделювати структури і 
процеси компанії [5]. Однією з головних особливостей концепції є орієнтація 
не на функції, а на процеси. Саме тому застосування реінжинірингу є 
настільки важливим в такому складному для управління секторі економіки 
України, яким є аграрний сектор.

У світовій практиці та науковій літературі існує декілька підходів до 
моделювання ризику в аграрному секторі. Основна проблема полягає в тому, 
що наукові розробки потребують адаптації (або модифікації), яка б врахувала 
особливості сучасного стану вітчизняної економіки.

Для розвинутих країн світу характерний профілактичний підхід до 
задач ризик-менеджменту – робота з ризиками, які ще не перетворилися в 
проблеми; в українських компаніях переважно практикується реагуючий 
підхід – робота із ризиками, які вже стали проблемами. Таким чином, для 
агробізнесу України властива орієнтація на стару парадигму ризик- 
менеджменту, тоді як провідні європейські і американські компанії давно 
перейшли на новий рівень розуміння науки управління ризиком (табл. 2) [1].

2. Основні риси нової і старої парадигм ризик-менеджменту.2.
Стара парадигма Нова парадигма

Фрагменгований ризик-менеджмент: 
кожний відділ самостійно управляє 
ризиками (у відповідності із своїми 

функціями). В першу чергу це стосується 
бухгалтерії, фінансового і ревізійного 

відділів

Об’єднаний ризик-менеджмент: 
управління ризиками координується 

вищим керівництвом; кожен співробітник 
організації розглядає ризик-менеджмент 

як частину своєї' роботи

Епізодичний ризик-мекеджменг: 
управління ризиками здійснюється тоді, 

коли менеджери вважають це необхідним

Безперервний ризик-менеджмент: процес 
управління ризиками не припиняється

Обмежений ризик-менеджмент: стосується 
ризиків, що підлягають страхуванню і 

фінансуванню

Розширений ризик-менеджмент: розгляду 
підлягають всі ризики і можливості їх 

організації

Нові тенденції в економіці змусили керівництво українських 
організацій переходити до нової парадигми, використовуючи ризик- 
менеджмент  інтегровано,  безперервно  і  розширено  у  всій  організації.  Це
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означає, що розвиток ризикових ситуацій в теперішньому часі і майбутньому 
повинен контролюватися і відстежуватися, іншими словами організація 
повинна впроваджувати в управління стратегічний ризик-менеджмент. 
Виконання даної задачі вимагає переходу від виняткової концентрації на 
контрольних функціях до атмосфери, в якій менеджери на основі широкого 
аналізу і корпоративних цінностей можуть приймати зважені рішення. 
Компанії, яким вдалося успішно запровадити ефективну стратегічну 
програму управління ризиками, з більшою імовірністю захистять себе від 
несподіваних ударів по своєму іміджу, досягнуть довіри з боку акціонерів.

Висновки. Для побудови системи ризик-менеджменту в компанії, що 
функціонує в аграрному бізнесі, необхідні наступні кроки:

1) Шляхом аналізу бізнес-процесів компанії слід виявити ризики і 
відобразити їх на карті ризиків. При цьому важливо враховувати унікальність 
підприємства, його географічне розміщення, масштаби і складність бізнесу, 
виробничу специфіку, розвиненість інфраструктури, стиль керівництва та 
інші індивідуальні особливості.

2) Для контролю за поточними ризиками потрібно створити і 
впровадиш систему поточного моніторингу ризиків на основі системи 
операційних ризик-індикаторів в розрізі всіх напрямів діяльності компанії.

3) Необхідно розробити принципи оцінки і прогнозування ризиків і
протестувати їх на достовірність методом бек-тестингу, який полягає в 
наступному. До реальних історичних даних додаються розроблені принципи 
оцінки і прогнозування ризиків, потім отримані результати співставляються з 
реальними подіями в компанії, на основі чого формуються висновки щодо 
адекватності системи.

4) Спід розробити систему профілактики появи ризиків, а також 
створиш сценарії криз – алгоритми дай підрозділів корпорації в кризових 
ситуаціях. При цьому не можна змішувати кризовий та ризик-менеджмент: 
якщо ризик є можливістю настання певної події, то криза – результат події, 
що вже відбулася.

5) Необхідно відстежувати наскільки господарська діяльність 
компанії з урахуванням створення системи ризик-менеджменту відповідає 
стратегічним цілям, визначеним керівництвом підприємства.
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Конкретизированы теоретические аспекты управления 
экономическим риском, обоснованы и определены основные направления 
формирования механизмов управления экономическим риском на 
предприятиях аграрного сектора экономики Украины.

The paper deals with the problem of economic risk management and it 
draws attention to possible mechanisms of risk management in the agricultural 
sector of Ukraine's economy.
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