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ВСТУП 

 

У широкому розумінні ризиком називається невизначеність стосовно 

здійснення подій в майбутньому. А у вузькому - кількісна характеристика, яка 

показує частоту настання однієї з події при настанні другої. А для діяльності 

компаній під ризиком треба розуміти невизначені умови та події при настанні 

яких підприємство може отримати прибутки або збитки в грошовому 

еквіваленті. 

Кожен день ми маємо справу з безліччю ризиків: й вдома, й при 

здійсненні господарської діяльності. Невід'ємною частиною всіх економічних 

процесів є ризик. Це обумовлено тим, що, в цілому, ризик може бути 

пов’язаний не тільки з нестабільною ситуацією в навколишньому середовищі, а 

й з необхідністю вибору певного напрямку дій для досягнення намічених цілей 

суб'єкта господарювання. В сучасному світі кожне підприємство має 

застосовувати відповідні методи управління ризиками в своїй діяльності. 

Великий вплив ризику на всі цінності, елементи, аспекти діяльності 

компанії обумовлює необхідність визначити функцію управління ризиками, 

зважаючи на те, що процес управління бізнесом - це економічний та соціальний 

вибори. Кожен з них запускає певні організаційні та фінансові механізми, які 

суттєво впливають на підприємство при збільшенні чи зменшенні його ризиків 

з метою досягнення цілей по прибутку по конкретному продукту, на 

конкретному ринку, в конкретному соціально-економічному середовищі. 

Головна мета управління ризиками це мінімізація ризиків, для того, щоб 

уникнути повністю або зменшити частково ймовірні фінансові втрати внаслідок 

впливу ризиків. Аспекти теорії управління описані в багатьох наукових роботах 

вчених-економістів з усього світу. Найвідоміші роботи Балджи М.Д., 

Великоіваненка Г.І., Вітлінського В.В., Донець Л.І., Камінського А.Б., 

Минаева Е.В., Нерсисян Т.Я., Соляунова А.А., Роік В.Д., Вінс Р., Холмс Е., 

Хлістунова Н.В. та інших, які розглядають питання економічної безпеки, 

балансу, фінансової стійкості. Однак багато аспектів управління ризиками на 



підприємстві, особливо з точки зору їх всебічного впровадження, 

недостатньо висвітлені, що робить це дослідження актуальним. 

Метою цієї роботи є дослідження системи управління ризиками на 

підприємстві, яке займається нерухомістю, визначення основних ризиків та 

елементів їх системи управління на такому підприємстві, побудова 

концептуально-математичної моделі управління ризиками. 

Відповідно до цієї мети необхідно вирішити наступні завдання: 

1. Дослідити теоретичні засади управління ризиками на підприємстві; 

2. Розглянути класифікацію ризиків на підприємстві, описати основні 

аспекти управління ризиками; 

3. Охарактеризувати ПрАТ «ПІРАМІС»; 

4. Провести перевірку ризиків фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «ПІРАМІС»; 

5. Розробити технологію управління ризиками на підприємстві; 

6. Запропонувати систему управління ризиками. 

Об'єктом дослідження є підприємство ПрАТ «ПІРАМІС».  

Предмет дослідження – процеси управління ризиками на підприємстві. 

У магістерській роботі використано метод абстракції, аналізу, синтезу, 

порівняння, статистичний та економетричний методи та метод узагальнення. 

Інформаційною базою для написання магістерської роботи слугували: 

законодавство України; наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених 

та фахівців з міжнародної економіки, маркетингу, інформаційних технологій, 

менеджменту; офіційні статистичні збірки та внутрішня та зовнішня інформація 

ПрАТ «ПІРАМІС». 

Кваліфікаційна магістерська робота складається зі вступу, 3-х розділів, 

висновків, списку використаних джерел (85 найменувань) та шести додатків. 

Загальний обсяг даної магістерської роботи становить вісімдесят сім сторінок 

комп’ютерного тексту, містить 8 таблиць, 2 рисунки. 



РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

 

1.1. Історія розвитку управління ризиками 

 

Поняття ризику знайоме людям здавна і можна сказати, що виникнення 

ризику збігається з моментом виникнення людини. Однак вивчення ризиків та 

управління ними як окрема діяльність з’явилося набагато пізніше. Люди не 

могли зрозуміти і сформулювати для себе поняття "ризик", поки не пройшли 

певні етапи розвитку людства та не змінили свого ставлення до життя 

майбутнього. 

Перші кроки в дослідженні ризиків з наукової точки зору були зроблені 

після винаходу теорії ймовірності. Згодом, спроби аналізу азартних ігор, де 

використовується елементи випадковості, й стали передумовами та початком 

дослідження теорії управління ризиками. Так, у сімнадцятому столітті 

французькі математики П’єр де Ферма та Блез Паскаль стали піонерами в 

дослідженні ймовірностей і зробили перші кроки в її дослідженні на прикладі 

гри в кості. Саме поява методів теорії імовірності та комбінаторики дала 

поштовх до серйозного вивчення теорії ризиків і страхування [68, ст.27]. 

В економічній науці в двадцятому столітті першими дослідниками у 

вивченні ризику стали американський економіст Фрэнк Хайнеман Найт та 

англійський економіст Джон Мейнард Кейнс. Їхні роботи «Ризик, 

невизначеність та прибуток» та «Трактат про імовірність», які побачили світ у 

1921 році, стали першими роботами в цій галузі [68, ст.28, ст.32]. 

Теорія прийняття рішень внесла значний вклад у розвиток теорії 

управління ризиками. У 1926р. угорсько-американський математик Джон фон 

Нейман опублікував свою роботу відносно теорії ігор та стратегії. Головною 

тезою цієї роботи стало припущення, що, іноді, зменшення або уникнення 

витрат може бути важливіше, аніж отримання або збільшення прибутку [69]. 

В 1952 році американський економіст Гаррі Макс Марковіц, який, до речі, 

за свої роботи з фінансової економіки отримав Нобелевську премію, 



математично обґрунтував та вивів функцію залежності очікуваного прибутку 

від ступеня ризику. Основною тезою і висновками його робіт того періоду було 

те, що якщо робити диверсифікацію інвестицій, то можна значно скоротити 

відхилення значення фактичного прибутку від очікуваного [70]. 

Згодом, після 1955 року, виникла зовсім окрема концепція - "ризик-

менеджмент". В той же час з’явився ряд наукових публікацій, в яких 

доводиться обґрунтування необхідності зміни пріоритетів з страхування 

ризиків на управління ризиками [71]. 

Вже в 1973 році американські економісти Фішер Блек і Майрон Сам'юел 

Шоулз опублікували статтю «Оцінка опціонів і комерційних облігацій», в 

котрій вже математично описувалися моделі оцінки опціонів, що стало 

теоретичним підґрунтям для оцінки і управління ринковими ризиками. За рік 

потому, у 1974 році, шведський ризик-менеджер Густав Гамільтон описав цикл 

керування ризиком, в якому вперше представлений взаємозв’язок і взаємодія 

усіх елементів процесу ризик-менеджменту та наглядно зображується в "колі 

ризик-менеджменту [72]. 

В сімдесяті роки двадцятого сторіччя двадцятого сторіччя економічна 

наука накопичила достатньо теоретичних напрацювань щодо управління 

ризиками і вже у 1975 році з’явилися перші компанії, напрямком діяльності 

яких були питання визначення ризиків та управління ними. 

У кінці вісімдесятих років двадцятого сторіччя банком J.P. Morgan, який 

знаходиться в США, був розроблений показник вартісної міри банківського 

ризику. Цей показник отримав назву VaR (Value at Risk), він показує в 

грошовому еквіваленті оцінку величини яку не перебільшать очікувані 

протягом певного періоду часу втрати з зазначеною ймовірністю. [71]. 

В середині дев’яностих років двадцятого сторіччя ризик-менеджмент вже 

почав приймати свій теперішній вигляд. Відбувся перехід від "фрагментованої 

моделі", де кожен структурний підрозділ компанії сам керує і відповідає за свої 

специфічними ризиками до "інтегрованої моделі", в якій управління ризиками 

координується і оцінюється вищим керівництвом компаній, а саме управління 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


ризиками розглядається як невід’ємна частина роботи кожного співробітники 

компанії [71]. 

Розвиток ризик-менеджменту в Україні відбувався зовсім інакше. І це 

зрозуміло, тому що в ті часи на теренах СРСР функціонувала командно-

адміністративна системи управління економікою. В СРСР керівники 

підприємств не могли самостійно ставити собі цілі і повноцінно керувати 

ризиками, адже економічне планування формувалося на вищих рівнях 

державної влади. Відповідно керівники підприємств дуже вузько оцінювали 

ризики в своїй діяльності, що могло зводитися до банального ризику 

невиконання плану по кількості, недопоставки і т.п.. А значна відповідальність 

за рішення покладалася на верхні щаблі влади Республіки або Союзу. Але, не 

дивлячись на це, деякі спроби мінімізувати ризики в управлінні 

підприємствами відбувалися. Так, у 1979 р. угорські економісти під 

керівництвом Т. Бачкаі та Д Мессена видали працю «Господарський ризик і 

методи його вимірювання», яка стала однією з перших робіт, присвячених 

цьому питанню у країнах соцтабору [73]. 

Суттєво інтерес до питання управління ризиками на пострадянському 

просторі та в Україні зокрема зріс у 1990-ті рр., з розпадом СРСР та переходом 

новостворених незалежних країн до ринкової економіки. 

На сьогодні вітчизняний ризик-менеджмент розвинутий слабко. Відсутня 

достатня кількість спеціалістів, мало теоретичних і практичних напрацювань. 

Фактично, оцінка математична оцінка ризиків, відбувається в банківській та 

страховій галузі. На інших підприємствах, а також на рівні держави, цей 

інструмент використовується недостатньо. 

Основними напрямами діяльності з управління ризиками на 

національному рівні є розробка заходів щодо запобігання та стримування 

внутрішнього, а також зовнішнього середовища з метою вжиття заходів для 

уникнення їх несприятливих наслідків; мінімізація потенційних негативних 

наслідків; отримання ступеня інформації про вплив ризику на основі досвіду 

керівництва для уникнення збитків та прогнозування ситуації в майбутньому. 



Якщо узагальнювати процес розвитку ризик-менеджменту, то можна 

виокремити особливості нового підходу до управління ризиками у порівнянні з 

традиційними: управління ризиками - безперервний процес, координація 

управління ризиками відбувається вищим керівництвом підприємства, 

аналізується широкий діапазон ризиків [76]. 

Поняття «ризик-менеджмент» постійно змінювалось і доповнювалось. З 

кожним етапом розвитку науковці та економісти по-різному підходили до 

тлумачення цього поняття. Трактування цього поняття вітчизняними 

науковцями наведені нижче (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Трактування поняття "ризик-менеджмент" представниками української 

наукової школи 

Костянтин Васильович Балдин тлумачить " ризик-менеджмент" як 

комплекс заходів, які спрямовані на мінімізацію ризиків. Але, при цьому, не 

досліджує чому вони виникли, та не аналізує фактори, які його спричиняють 

[77]. 

Тетяна Євгеніївна Андрєєва та Тетяна Еріківна Петровська у своїй 

праці обмежують дослідження ризик-менеджменту лише фінансовими 

ризиками. Такий підхід значно обмежує та звужує функції ризик-

менеджменту [78]. 

Алла Олексіївна Старостіна розглядає ризик-менеджмент як  

менеджмент підприємства та виокремлює його в особливу процедуру аналізу 

та оцінки ризиків і відповідних методів управління ними [79]. 

Вальдемар Володимирович Вітлінський та Галина Іванівна 

Великоіваненко вводять до трактування " ризик менеджмент"  функцію 

прогнозу для зменшення витрат через негативний вплив ризиків [80]. 

Тетяна Леонідівна Мостенська та Наталя Степанівна Скопенко 

розглядають комплексно процес управління ризиками, виокремлюючи 

методи зниження негативного впливу ризиків на діяльність підприємства чи, 

за можливості, їх повного уникнення [81]. 



Донець Л.І. виокремлює ризик-менеджмент як предмет дослідження 

підприємства. У зв’язку з цим існує необхідність комплексного аналізу 

діяльності компанії з метою виявити «вузькі місця» в управлінні, які в змозі 

спричинити виникнення ризиків [82]. 

Куташенко Максим Валентинович виділяє причинно-наслідковий 

зв’язок між різними видами ризиків в діяльності підприємства [83]. 

Валентина В’ячеславівна Лук’янова та Тетяна Головач в  сво їй  роботі 

зробили акцент на максимально можливому охопленні всіх ризиків, які 

виникають при діяльності підприємства та на методах зниження х 

негативної дії ризиків до оптимального рівня [84]. 

Ірина Юріївна Івченко розуміє " ризик-менеджмент" як функцію 

прогнозування. Яка визначає сукупність методів та  заходів впливу на 

ризики для своєчасного їх виявлення та для того, щоб мінімізувати їхню 

негативну дію [85]. 

До кінця двадцятого століття результатом розвитку процесу прийняття 

рішень стало те, що «ризик-менеджмент» виділився в окремий сектор 

економічного навчання. Себто настала пора виокремлювати цю діяльність в 

окремий напрям в бізнесі, а для аналізу всіх зв’язків при організації управління 

бізнес-процесами використовувати системний підхід. Системне та 

всеохоплююче управління ризиками розвинулося завдяки промисловим 

підприємствам, котрі зрозуміли важливість даного підходу й на той час були 

основними користувачами технологій та методик «ризик-менеджменту». 

 

1.2. Природа ризику, функції та класифікація ризиків на підприємстві 

 

Управління ризиками вимагає комплексного підходу, і для усвідомлення 

всіх аспектів цього процесу насамперед необхідно визначитися з теоретичними 

аспектами ризик-менеджменту. 

Словник Вебстера визначає ризик як «небезпеку, можливість втрати», і це 

визначення цілком співвідноситься з розумінням ризику на підприємстві. 



Більшість визначень ризику в економічній науці зводяться до невизначеності 

джерел та можливих наслідків у діяльності підприємства. 

Підприємницький ризик – це визначення, яке узагальнює всі види 

ризиків, котрі негативно впливають на діяльність компанії і не стосуються 

прорахунків суб’єкта господарювання. Такі ризики можуть бути пов’язані з 

діями конкурентів, постачальників, тощо. На думку академіка Юрія 

Кириловича Толстого високий рівень майнової відповідальності підприємства є 

виправданим. Він, також, зазначає, що всі, хто займається підприємницькою 

діяльністю і мають на меті отримання прибутку повинні нести ризики, 

пов’язані з такою діяльністю [63, с.8]. Інший погляд на це питання має 

професор Геннадій Костянтинович Матвєєв. На його думку значний рівень 

майнової відповідальності підприємця обґрунтований недостатньо, в зв’язку з 

тим, що без отримання прибутку неможливо робити будь-які поліпшення, а 

страхування відповідальності за комерційні ризики ще не розвинуто [51, с.122]. 

З точки зору підприємців, ризик розглядається виключно як негативне 

явище, його треба мінімізувати та уникати. А науковці та дослідники 

вважають, що на економічну систему в широкому розумінні, ризик 

впливає позитивно.  

В економічній літературі вирізняють наступні функції ризику: 

1) Інноваційна. Вона заключається в пошуку нестандартних способів 

вирішення економічних проблем. 

2) Регулятивна. Ця функція стимулює діяльність і буває двох видів 

конструктивна та деструктивна. 

Конструктивна проявляється в тому, що в процесі вирішення 

економічних задач ризик виступає в ролі каталізатора та допомагає приймати 

інноваційні, нестандартні рішення. 

Деструктивна проявляється в тому, що можуть приймаються 

необґрунтовані рішення без повної інформації, без аналізу можливих 

наслідків, на грані авантюризму. 

3) Захисна. Полягає у пошуку підприємцями способів компенсації втрат. 



Поділяється на соціально-правову (правомірність ризику в законодавстві) й 

історично-генетичну (створення резервів та запасів). 

4) Аналітична. Вона полягає в тому, що в своїй роботі перед прийняттям 

рішень, які призведуть до більш прибуткових і менш ризикових наслідків, 

підприємці зобов’язані проаналізувати всі альтернативні варіанти. У простих 

випадках можна спиратися на власний або запозичений досвід, у складних – 

робити велику аналітичну роботу із застосуванням методів аналізу[67].  

Під час провадження економічної діяльності підприємці мають справу з 

безліччю всіляких ризиків. Для того, щоб найефективніше протидіяти 

ризикам і вибирати найкращі стратегії треба правильно ідентифікувати та 

класифікувати ризики. 

Будь-яка класифікація, в тому числі і ризиків, представляє собою 

систематизацію множини всіх подій по певним характерним ознакам і 

критеріям. Зазвичай, ризики пов’язані між собою всі разом впливають на 

діяльність суб’єкта господарювання; коли змінюється один ризик, то це часто 

впливає на зміну інших. 

В сучасній класифікації ризиків вирізняють такі критерії та ознаки, які їх 

поєднують: 

- час виникнення; 

- характер врахування ризику; 

- за джерелом виникнення; 

- основні фактори, що спричинюють ризик; 

- наслідки ризиків. 

За часом виникнення ризики поділяють на ретроспективні (які 

виникали до моменту досліджень), поточні (діють в момент дослідження) та 

перспективні (можуть здійснитися в майбутньому). Аналіз ретроспективних 

ризиків дає змогу отримати шляхи боротьби з поточними та перспективними 

ризиками. А досліджуючи поточні ризики і знаходячи нові методи боротьби з 

ними можна зменшити або уникнути подібні перспективні ризики. 

За характером врахування ризики поділяються зовнішні та внутрішні: 



1) Зовнішні ризики це такі ризики, які не пов'язані з діяльністю 

підприємства безпосередньо, а виникають в зовнішньому середовищі. Вони 

пов’язані з діями та поведінкою зовнішнього середовища: покупцями, 

конкурентами, постачальниками, соціальною, політичною, економічною, 

демографічною ситуацію і тому подібне. 

2) Внутрішні ризики це такі ризики, які безпосередньо пов’язані з 

діяльністю самого підприємства і виникають у його внутрішньому середовищі. 

Дані ризики відрізняються від зовнішніх тим, що підприємство має можливість 

впливати на них. На такі ризики мають вплив такі фактори як маркетингова 

стратегія компанії, ділова активність керівництва, технічне оснащення 

підприємства, тощо. 

 

За джерелом виникнення економічні ризики поділяють на: 

1) Від господарської діяльності.  

2) Від особистості керівництва. 

3) Від політичної ситуації. 

4) Від природних явищ  [11]. 

За факторами виникнення існує 2 основні види ризиків: 

1) Політичні ризики. Такі ризики пов’язані з непрогнозованими 

обставинами у внутрішньому законодавчому і політичному середовищі країни 

(закриття кордонів, зміни в митній та податковій політиці та ін.). 

2) Економічні (комерційні). Це ризики які обумовлюються негативними 

змінами в економіці компанії або держави (зміна кон’юктури ринку, зміни 

рівня управління, незбалансована ліквідність і т.д.).  

За результатами наслідків ризику розділяють на чисті та спекулятивні: 

1) Чисті (прості, статичні) ризики практично завжди, в разі їх 

настання, несуть в собі збиток або нульовий результат для підприємницької 

діяльності. Це ризики, які пов’язані зі стихійними лихами, нещасні випадки, 

військовими діями, тощо. Їх можна поділити на транспортні, політичні, 

екологічні, природні. 



2) Спекулятивні (динамічні, комерційні) ризики можуть призвести як до 

негативного так і до позитивного результату відносно до очікуваного. 

Причинами таких ризиків можуть бути зміна курсів валют, податкового 

законодавства, кон'юнктури ринку і т.д. 

Також існує класифікація ризиків за сферою діяльності. В даній 

класифікації розглядаються сфери, в котрих можливе виникнення ризику: 

1) Виробничі. Ризики, які виникають під час виробництва, наприклад 

втрати робочого часу, зниження продуктивності, простої і т.д. 

2) Комерційні (маркетингові, реалізаційні). Вони пов’язані з можливими 

втратами під час операції з реалізації продукції, а також при взаємодії з 

партнерами та контрагентами, які пов’язані з реалізацією. Причинами можуть 

бути: скорочення обсягів реалізації через зниження попиту, посилення 

конкуренції;введення мит, тощо. 

3) Фінансові. Це такі ризики, які пов’язані з можливістю втрати 

фінансових ресурсів або з можливістю невиконання компанією або затримкою 

виконання своїх фінансових зобов’язань. Причинами таких ситуацій можуть 

бути: інфляційні процеси, валютні коливання, знецінювання інвестиційно-

фінансових портфелів, тощо. 

4) Страхові. Це ризики настання страхових подій, за результатами 

яких компанія-страховик має виплатити страховку. Результатом такого 

ризику можуть бути збитки через погану страхову діяльністю. Причинами 

такого ризику можуть бути: невірно вибрані страхові тарифи та франшизи, 

невірні вибори методів страхування, тощо. 

За характером наслідків ризики розділяються на: 

1) Допустимі (припустимі). Це такі ризики, при настанні яких, 

зберігається доцільність діяльності підприємства. межах якого підприємницька 

діяльність зберігає свою економічну доцільність. Найгіршим наслідком таких 

ризиків може бути зменшення прибутку  компанії. 

2) Критичні. Це такі ризики, при настанні яких підприємство отримує 

збитки від господарської діяльності. 



3) Катастрофічні. Це такі ризики, при настанні яких обсяги збитків 

перевищують капітал компанії, а отже наслідки таких збитків можуть бути 

компенсовані через залучення зовнішніх джерел фінансування або призвести 

до банкрутства компанії. До критичних ризиків відносять також ризики 

виникнення значних екологічних катастроф та прямої небезпеки для життя 

людей [67]. 

Насправді, існує це достатньо багато класифікацій ризиків в залежності 

від специфіки діяльності підприємства.  

Наприкінці треба зазначити, що класифікація ризиків дає суб’єктам 

господарювання можливість здійснювати ефективний ризик-менеджмент. 

Адже перед прийняттям рішень з ризик-менеджменту треба мати необхідні 

теоретичні знання, вміти правильно ідентифікувати можливі ризики та знати 

методи боротьби з ними або методи зменшення їх впливу.  

 

1.3  Особливості процесу управління ризиками  

 

Будь-якої діяльності, в тому числі і підприємницької, без ризику не буває. 

Великий прибуток, зазвичай, приносять економічні операції зі збільшеним 

ризиком. Межа ризику операцій має бути ретельно розрахована.  В 

господарській діяльності завжди трапляються помилки та втрати, важливо не 

боятися таких ситуацій, головне отримувати з них досвід і не повторювати в 

майбутньому, а постійно коригувати свої дії з метою отримання максимального 

прибутку [30]. Менеджери компаній, які відповідають за ризик-менеджмент, 

повинні шукати додаткові можливості для пом'якшення різких коливань на 

ринку для того, щоб всі ризики були допустимими, але, в жодному разі, не 

катастрофічними для компанії. Тому велика увага повинна приділятися 

системному та всебічному вдосконалюванню ризик-менеджменту. Ризик-

менеджмент компаній представляє собою систему управління ризиком і 

включає в себе стратегію та тактику управлінських дій. 



Під стратегією управління розуміються напрямки і методи користуваня 

засобами для досягнення завданої цілі. Певному методу має відповідати певний 

перелік правил і урахувань для ухвалення вірного рішення. За допомогою 

стратегії зосереджуються зусилля на декількох способах вирішення, що не 

протирічать головній ідеї стратегії і виключаються варіанти, що не підходять. 

Опісля того, як завдана ціль є досягнутою, стратегія «згортається», тому що 

інші задачі потребують розробку вже іншої стратегії [30]. 

Тактика – це набір певних кроків, що використовуються на практиці, для 

досягнення завданої цілі у певних умовах. Тактика управління - це вибір 

найбільш прийнятного з точки зору менеджменту рішення у певній 

управлінській, інколи кризовій ситуації. 

В оцінці підприємницького ризику основне увага приділяється аналізу та 

прогнозуванню ймовірних втрат ресурсів при здійсненні господарської 

діяльності. На увазі мається не обумовлені фактичним характером 

підприємницької діяльності витрати ресурсів, а непередбачені початково 

(випадкові), але потенційно можливі втрати, котрі можуть виникати внаслідок 

відхилення реального ходу процесів підприємницької діяльності від  

запланованого сценарію [30]. 

Для того, щоб мати можливість оцінити ймовірність таких втрат, які 

виникають при розвитку подій за непередбачуваним сценарієм,  необхідно  

знати всі види втрат, котрі пов'язаних з підприємницькою діяльністю, і мати 

вміння обчислити їх кількісно та/або оцінити ймовірність настання таких втрат. 

До того ж вкрай бажано зробити оцінку у кількісному вимірі кожного з 

видів втрат, а також звести їх разом, що, не завжди вдається зробити, на жаль. 

Тут важливо пам’ятати, що випадковий розвиток подій, котрий вплинув на хід і 

результати підприємницької діяльності, може призвести не тільки до втрат у 

виді підвищених витрат будь-яких видів ресурсів і зниження остаточного 

результату. Він також може вести за собою перерозподіл витрат ресурсів 

(збільшення одного, іншого), себто водночас зі збільшеними витратами одних 

ресурсів може відбуватися економія інших ресурсів. Якщо випадкова подія 



двобічно впливає на фінальні результати діяльності, має як несприятливі так і 

сприятливі наслідки, то в такому випадку при оцінці ризику треба враховувати 

й ті, й інші. Іншими словами, при визначенні сумарних можливих втрат треба 

прибирати з розрахункових втрат супровідний цим втратам виграш, який може 

виникнути через перерозподіл ресурсів. 

Далі наведемо основні методи зниження ступеня ризику. 

1. Диверсифікованість. Цей процес має на меті розподіл коштів між 

різними об’єктами вкладення (бізнесами), які напряму не пов’язані один з 

іншим. Метою цього процесу є зменшення рівня ризику і втрат. Так, розподіл 

фінансових ресурсів між різними, незалежними видами діяльності дозволяє 

знизити рівень ризику та збільшити ймовірність одержання запланованого 

доходу (наприклад, придбання акцій десяти різних акціонерних товариств 

замість акцій одного зменшує в 10 разів  рівень ризику та збільшує в 10 разів  

ймовірність одержання запланованого доходу) [30, c.95]. Диверсифікація може 

бути ринків збуту, діяльності, постачальників і т.п. 

2. Здобуття додаткової інформації є іншим методом зниження ризиків. 

Інформація це дуже цінний товар. Адже ступінь ризикованості приймаємих 

рішень, точність прогнозування результатів залежить від повноти та 

достовірності інформації.  

3. Лімітування. Це процес встановлення граничних сум/обсягів 

(ліміту) продажу , витрат, кредиту, тощо. Суб’єктами господарювання цей 

метод застосовується, наприклад, при визначенні сум вкладення капіталу, при 

продажі товарів у кредит, при наданні позичок та ін. [22].  

Одним з найрозповсюджених методів управління ризиками являється 

страхування ризиків, тобто перетворення випадкових майбутніх збитків, які 

можуть мати значний ефект, у відносно невеликі постійні витрати. Цей спосіб 

реалізується шляхом передачі своїх ризиків страховій компанії. Список ризиків, 

котрі взмозі вплинути негативно на фінансові результати господарської 

діяльності достатньо великий і часом непрогнозований. Тому страхування 

стало універсальним ефективним засобом захисту майнових інтересів компаній 



[22, с. 176-190]. Суть страхування полягає у зменшенні участі самої компанії у 

відшкодуванні збитку, що відбувається за рахунок передачі відповідальності 

страхувальником страховику. 

 Застосування цього способу виправдане коли: 

- Ймовірність появи ризику, а, відповідно, збитку, досить невисока, але 

розмір можливих втрат може бути великий. І це не залежить від кількості 

ризиків (одиничні чи масові) та неоднорідності або однорідності ризиків. 

- Ймовірність появи ризику, а, відповідно, збитку, досить висока, а розмір 

можливих втрат може бути невеликий. Якщо ризики неоднорідні або однорідні 

та їх досить багато, то в такому випадку страхування виправдане. Звісно, через 

незначний розмір можливих втрат компанія має змогу залишити такі ризики в 

себе, але сумарні втрати від великої кількості таких, на перший погляд, 

незначних подій можуть закінчитися значними збитками, тому вважається, що 

страхування в такому випадку доцільне. Коли ризики масові та однорідні, 

підприємства можуть застосовувати самострахування [37].  

4. Метод відмови від ризиків або уникнення від них. Зразок для 

застосування даного методу – це закінчення  виробництва одного виду 

продукції, відступ  від галузі бізнесу, яка має ці ризики, та  обирання  нових, які 

ще не мають цих ризиків. Коли компанії застосовують цей метод, їх цікавить   

більше уникнення ризиків, ніж отримання прибутку. Найбільш ефективний цей 

метод керування ризиками, якщо велика ймовірність, що  виникнуть збитки 

(реалізація ризику) і можливий обсяг  збитку. Єдиною практичною 

альтернативою, яка є найкраща в даному випадку є запобігання ризиковим 

ситуаціям. Застосування даного методу є як для одиничних та однорідних, так і 

для масових та неоднорідних ризиків, адже незалежно від кількості ризиків, 

значень конкретних параметрів  розмір можливого збитку для фірми все одно 

немалий і небажаний. Скажімо, компанія не буде брати замовлення на 

будівництво нового металургійного заводу, з неприйнятними для неї  умовами 

страхування. Або хімічна компанія може відмовитися від випуску певних видів 



добрив  у разі, якщо почне з'являтися інформація про їх непередбачену побічну 

дію [37]. 

5. Метод утримування ризику  або прийняття його на себе. Зміст 

даного методу полягає в покриванні  збитків з рахунку власних фінансових 

ресурсів компанії. В даному випадку, йдеться як про планове, так і 

незаплановане прийняття ризику. В незапланованому прийнятті менеджер не 

має впевненості чи певний вид існує, або менеджер взагалі не мав можливості 

його виявити.  

Виправдовується  застосування даного методу в таких подіях:  

-невисока частота збитків ; 

 -невеликий розмір потенційних збитків за рахунок покривання 

поточними грошовими надходженнями.  

У випадках великої кількості ризиків, як однорідних, так і неоднорідних, 

фірма має вибір: 

Незалежно від кількості ризиків якщо стратегія фірми дозволяє це 

зробити, залишити ризики собі 

- У випадку, коли фінансові можливості та стратегія не передбачають 

залишити ризики собі, то передають їх ( ризики) іншим суб’єктам  

- У випадках невеликої кількості однорідних чи неоднорідних ризиків, 

фірма може собі залишити у себе, адже вони незначно знижують 

фінансові перспективи фірми. 

Даний  метод управління ризиками використовується часто, через те, 

збитки в багатьох випадках такі мізерні, що фірма покриває їх самостійно. [37].  

6. Метод запобігання збиткам. Значення даного методу управління 

ризиками полягає в тому, що потрібно проводити заходи, які спрямовані на 

зниження ймовірності їх виникнення. Практикувати даний  метод можна у 

випадках:  

- Коли збитки можуть виникнути з великою ймовірністю, за рахунок 

реалізації ризику, адже на зниження ймовірності спрямований метод;    



- Малий розмір збитку, що може трапитись ( в даному випадку доречно 

використовувати  метод уникнення ризиків, саме його застосування 

виправдане, коли значний  розмір можливого збитку та реалізація ризику 

досить висока). 

Ризики можуть мати масовий характер і одиничний. Також є однорідні та 

неоднорідні.   

7. Методи зменшення розміру збитків. Не дивлячись, на зусилля, які 

прикладає компанія для зниження ризиків, деякі збитки можуть мати місце в 

фінансовій діяльності компанії. Для зменшення такого роду  ризиків 

застосовується метод зменшення розміру збитків.  

8. Сутність цього методу полягає в тому, щоб проводити заходи, які 

спрямовані на  зниженнях розмірів можливого збитку. 

Цей метод застосовується коли: 

- ймовірність отримання збитку великого розміру;  

- можливість  реалізації ризику, або ймовірність збитку, мала (тоді 

доречно використання методу відмови від ризику, таке застосування 

виправдовується, коли значний  розмір можливого збитку та висока  

ймовірність реалізації ризику).  

Для зменшення збитків діяльність фірми спрямована  на те, щоб 

мінімізувати  негативний  вплив збитків [37].  

9. Самострахування. Сутність даного  методу управління ризиками – 

формування власних страхових фондів, які призначені для покривання збитків, 

макетом є фонди страхових та перестрахувальних компаній. 

Різниця між самострахуванням та  методом прийняття ризиків на себе 

полягає в тому, що  у фірми є   велика кількість однорідних ризиків. Метод 

самострахування передбачає можливість акумулювання великої кількості 

ризиків, що є однорідними, аби правильно передбачити  розмір збитку. Але 

потрібно розуміти, що  страхові  джерела створені усередині одної ділової, в 

основному,  промислово-фінансової чи промислової групи.  



Основний механізм проведення самострахування – це формування  

кептивних страхових компаній. Фінансові механізми які дозволяють створення  

фондів щоб фінансувати збитки і є припущенням самострахування 

Кептивні страхові компанії - це страхові компанії, на які покладено 

страхування ризиків всієї групи, вони входять до  промислово-фінансових,  

промислових та фінансових груп – є учасниками групи   нестрахових 

організацій  

Виходячи з вищевикладеного, самими поширеними методами управління 

ризиками є [37]: 

- страхування; 

- самострахування. 

- запобігання збиткам; 

- зменшення розміру збитків; 

- уникнення ризиків чи відмова від них; 

- прийняття ризиків на себе; 

Отже, система цілеспрямoвaнoгo впливу на різні види ризиків, що в 

сукупності дають змогу  мінімізувати,  зменшити або взагалі, уникнути  

негативних наслідків суб’єктивнo-oб’єктивнoгo характеру в гoспoдaрському 

середовищі є процесом управління ризиками.   

 

1.4 Методологічні підходи до оцінки рівня ризику на підприємстві 

 

Сутність ризику пов'язана із сприйняттям небезпеки, загрози, 

невизначеності, ненадійності, непевності, випадковості, збитку. В економічній 

літературі було зроблено багато спроб сформулювати теоретичне визначення 

поняття ризику. Найбільш послідовне твердження полягає в тому, що ризик є 

основною невизначеності. Від того, наскільки правильно прораховуються всі 

ризики залежить успішність діяльності  підприємства, установи, організації. 

Якщо причинний зв’язок між основними елементами економічної 

діяльності чи процесом соціального життя неможливо визначити заздалегідь, 



тоді в кожній соціально-економічній ситуації може з’явитися стан 

невизначеності. Невизначеність зумовлена тим, що ми не можемо передбачити 

кінцевий результат, зокрема може: відповідати очікуванням, бути кращим чи 

гіршим за очікуваний. За невизначеності кінцевий результат можна лише 

приблизно передбачити, взявши одне з потенційно можливих значень. Зазвичай 

ця невизначеність зумовлена суб’єктивним сприйняттям реальних явищ. На 

відміну від концепції невизначеності, поняття ризику має практичне 

застосування, тому його зміст потрібно визначити об’єктивно [37]. Таким 

чином, існує потреба перейти від суб’єктивно сприйнятої невизначеності, 

випадковості до об’єктивної концепції ризику, яка заснована на ній. Єдиний 

спосіб здійснити такий перехід - це оцінити невизначеність (випадковість) 

кількісними методами, надаючи їй реальні числові значення. Звідси випливає, 

що невизначеність, яку можна лише кількісно оцінити, вважається ризиком. 

Можна дати найбільш точну кількісну оцінку невизначених величин, 

розрахувавши ймовірність їх виникнення. Ця ймовірність має ту особливість, 

що наступні взаємодоповняльні випадковості беруться до уваги як дві необхідні 

складові загальної оцінки: частота події щодо місця та часу; сума збитку, тобто 

абсолютна величина негативного відхилення між фактичним результатом та 

очікуваним значенням величини.  

Таким чином, показник ризику за його змістом є не тільки ймовірність 

настання невизначеної (випадкової) події, а й можливість настання негативного 

результату. 

Ідея кількісної оцінки ризику базується на тому, що невизначеність можна 

розділити на два типи. 

Статистична невизначеність - невизначені події, частоту яких можна 

визначити за допомогою статистики, імітації, моделювання, 

експериментування. 

При умові достатньої кількості спостережень частоти, такі результати можуть 

розглядатися як наближення ймовірності настання події. Вона визначається 

відносною частотою на основі фактичних даних. 



Нестатистична невизначеність - події, що викликають нашу увагу, 

зрідка повторюються або взагалі не спостерігаються, і можливі лише в 

майбутньому. У такому випадку використовують суб’єктивну ймовірність, яка є 

експертною оцінкою її значення. Поняття суб’єктивної ймовірності базується не 

на статистичній частоті подій, а на впевненості експертів у тому, що дана подія 

відбудеться. 

Методологічною основою аналізу ризику інвестиційних проектів є 

обробка вихідних даних як очікуваного значення деяких випадкових величин із 

відомими законами розподілу ймовірностей. Математичні засоби, що 

використовуються у цьому методі, детально розглядаються на курсах теорії 

ймовірностей та математичної статистики. 

Закон розподілу випадкових величин - це закон відповідності між 

можливими значеннями випадкових величин та їх імовірностями. 

Математичне очікуване значення або середнє очікуване значення 

випадкової величини X - це число, що дорівнює сумі добутку величини (x) та 

відповідної ймовірності (Pi). 

Невизначеність характеризується розподілом можливих значень 

випадкової величини навколо її очікуваного значення. 

Для оцінки ризику як міри невизначеності використовуються такі 

показники: 

1) дисперсія;  

2) середньоквадратичне відхилення;  

3) коефіцієнт варіації. 

Середньоквадратичне відхилення найбільш часто використовується як 

міра ризику. Чим вище його значення, тим більший ризик.  

Якщо ви порівнюєте два проекти з різними очікуваними значеннями 

чистої поточної вартості, вам потрібно використовувати коефіцієнт варіації, 

який показує відношення ризику на одиницю очікуваного значення чистої 

поточної вартості. 



Основною ідеєю аналізу власного ризику проекту є оцінка невизначеності 

очікуваного грошового потоку за проектом. Цей аналіз може бути виконаний 

різними способами, від неформальних та інтуїтивних оцінок проекту до 

складних методів розрахунку з використанням статистичного аналізу та 

математичних моделей. 

Насправді всі розрахункові значення грошових потоків на основі аналізу 

проекту є очікуваними значеннями випадкових величин з певними законами 

розподілу.  Ці розподіли можуть змінюватися і мати більшу або меншу 

варіацію, що є відображенням рівня невизначеності, тобто ступеня власного 

ризику, характерного для проекту. 

За характером розподілу ймовірностей грошових потоків та їх 

співвідношення одного з одним обумовлює характер розподілу ймовірностей 

чистої поточної вартості проекту, а отже, рівень власного ризику проекту.  

Коли ризик неможливо розрахувати, для прийняття рішень щодо ризику 

можна використовувати евристичні методи, що являє собою набір логічних 

прийомів та правил методу для теоретичного дослідження та відкриття істини. 

Іншими словами, це методи для рішення особливо складних задач.   

Правила та прийоми евристичних методів для прийняття рішення в умовах 

ризику [37, c. 154]: 

1. ви не можете ризикувати більше, ніж дозволяє ваш власний капітал; 

2. завжди думайте про наслідки ризику; 

3. позитивне рішення приймається лише за відсутності сумнівів; 

4. не можна ризикувати більшим заради меншого; 

5. у разі наявності сумнівів приймаються негативні рішення; 

6. не можна думати, що рішення завжди лише одне, можуть бути й інші 

варіанти. 

Фінансовий менеджер перед тим, як прийняти рішення про ризикове 

вкладення капіталу, має визначити максимальний ймовірний збиток по даному 

ризику; порівняти його з обсягом вкладених інвестицій; зіставити такий збиток зі 



всіма наявними фінансовими ресурсами і з’ясувати, чи може призвести втрата 

цього вкладеного капіталу до банкрутства.  

Ризик це ймовірнісна категорія, тому в ході оцінки невизначеності і 

кількісного виміру ступеня ризику повинні використовуватися ймовірнісні 

розрахунки. Статистичний метод є найпоширенішим методом кількісної оцінки 

ризику [33, с. 312]. 

Експертні методи оцінки рівня ризику. Такі методи застосовують в тому 

випадку, якщо підприємство не має достовірних та вичерпних даних для 

розрахунків економіко-статистичними методами. Експертні методи основуються 

на опитуванні кваліфікованих фахівців - експертів відповідних галузей, а потім 

результати такого опитування математично обробляються [13; 32; 14]. 

Першим етапом є підбір необхідної кількості експертів і формування з 

експертів групи, з метою подальшого опитування. Є різні методи для визначення 

необхідної кількості експертів. Докладно як це робиться, а також процедури 

математичної обробки результатів опитування наводяться в спеціальній літературі 

[2; 14]. Наприклад, згідно рекомендаціям Олени Вентцель при заданій довірчій 

ймовірності у 95 %, кількість експертів повинна складати від 5 до 15 чоловік. 

На наступному етапі ризик-менеджер повинен скласти анкети з 

запитаннями, в процесі відповіді на які, експерти проводять оцінку ймовірність  

ризикованих подій за допомогою бальної шкали. Така шкала може мати 3 чи 5 

категорій ризику. Підставою для вибору кількості категорій повинна бути 

розмірність карти ризику. Для трьох рівнів ймовірностей,  наприклад, шкала може 

виглядати так: низька (один-три бали), середня (чотири-шість), висока (сім- 

дев’ять). 

На третьому етапі відбувається відповідь експертів на анкетній запитання. 

Під час четвертого етапу анкети з відповідями обробляються математично. 

Для кожного фактора ризику розраховується середньозважена оцінка імовірності. 

Також враховується компетентність експерта, вона визначається на підставі того, 

наскільки вірні відповіді давав даний експерт у раніше, та з урахуванням інших 

параметрів - досвіду роботи, посади, тощо. Потім такі середньозважені оцінки 



аналізуються з позиції узгодженості думок експертів. Для цього обчислюються 

коефіцієнти конкордації або варіації. У випадку узгодженості думок отриману 

оцінку ймовірності беруть для ранжування досліджуємих факторів ризику та для 

побудови карти ризиків [2;14]. 

Аналогові методи оцінки рівня ризику. Такі методи дають змогу 

визначити ступінь ризиків за певними наймасовішими операціями компанії. При 

цьому можна використати як власний (внутрішній) так і зовнішній досвід інших 

компаній щодо таких операцій. Невід'ємною частиною ризику-менеджменту є 

організація процесів і заходів стосовно виконання запланованої програми, тобто 

визначення конкретних заходів, обсягів та джерел їх фінансування, прізвища та 

посади конкретних виконавців, термінів виконання робіт та ін. 

Теорія ігор. Правило максимуму виграшу визначається тим, що з існуючих 

можливих варіантів ризикових вкладень фінансів обирається альтернатива, яка дає 

найефективніший результат при чому ризик для інвестора мінімальний чи 

прийнятний. 

Під час своїх дій на ринку підприємство має вибрати стратегію, котра  

дозволяла би зменшити рівень ризику. Щоб краще розуміти конкурентну 

обстановку та мінімізувати рівень ризику використовується математичний апарат 

теорії ігор, який дозволяє вибрати стратегії в конфліктних ситуаціях. Аналіз 

ситуації за допомогою прийомів теорії ігор дає змогу обраховувати всі можливі 

варіанти як своїх стратегій, так стратегії і дій конкурентів та партнерів. Багато 

економічних проблем, які пов’язані з вибором, пошуком найефективнішого 

варіанту з огляду на існуючі певні обмеження, теж допомагає вирішити теорія 

ігор. Таким чином ризик відображає математично виражену ймовірність настання 

втрат, така ймовірність може бути розрахована з досить високим рівнем точності  

на підставі статистичних даних [2;14]. 

Підсумовуючи можна сказати, що проведений в цій роботі аналіз існуючих 

насьогодні методів оцінювання ризиків, котрі застосовуються в діяльності 

підприємств, свідчить про необхідність подальшого вдосконалення існуючих 

способів та необхідність пошуку та розробки нових. Також видно, що жоден з 



методів, які розглядалися, не є універсальним і лиш комбіноване застосування цих 

методів може допомогти з високим ступенем точності та об’єктивності оцінити 

ризики, які впливають на суб’єкт господарювання. Також питанням залишається 

те, які саме способи треба комбінувати для того, щоб провести всебічну та 

достовірну оцінку ризику компанії. 

Як підсумок всього вищевикладеного треба зазначити, що ризик можна 

математично виразити ймовірністю настання втрати. Математична модель 

розраховується спираючись на статистичні дані і має високий рівень точності. 

 



РОЗДІЛ ІІ.  АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПрАТ 

«ПІРАМІС» 

 

2.1 Характеристика діяльності ПрАТ «ПІРАМІС» 

 

Об’єктом нашого дослідження є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПІРАМІС» (далі – ПрАТ «ПІРАМІС»). Місце розташування 

ПрАТ «ПІРАМІС»: вул. Братів Ельворті (Орджонікідзе) 7, офіс 401, 

м.Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська обл., Україна, 25006. 

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, 

розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп 

зі своїм повним найменуванням та власною символікою, фірмовий бланк, яке 

здійснює свою діяльність на підставі Статуту та норм чинного законодавства 

України. 

Метою діяльності товариства є отримання прибутку,  задоволення потреб 

фізичних та юридичних осіб в напрямку оренди офісної, виробничої, 

комерційної нерухомості. 

Предметом діяльності товариства за статутом є: 

- оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 

- купівля та продаж власного нерухомого майна; 

- надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення); 

- управління нерухомим майном; 

- послуги митних брокерів; 

- організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання 

в оренду; 

- сервісне обслуговування та ремонт автотракторної, 

сільськогосподарської та будівельної техніки; 

- розробка, виробництво та реалізація іншої продукції виробничо-

технічного призначення, не забороненої діючим законодавством України; 



- створення власної торгівельної мережі, магазинів, складів в тому числі 

консигнаційних, для торгівлі як на території України, так і за кордоном; 

- поліграфічно-видавнича діяльність; 

- фінансовий лізинг; 

- рекламна діяльність; 

- оренда, прокат, лізинг; 

- надання в оренду автотранспортних засобів; 

- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; 

- операції з цінними паперами; 

- виробництво будівельних матеріалів та виробів з них; 

- здійснення маркетингової, лізингової, дилерської, інжинірингової та 

брокерської діяльності; 

- зовнішньоекономічна діяльність; 

- інвестиційна діяльність; 

- юридичні консультаційні послуги; 

- посередництво у працевлаштуванні за кордоном. 

Основними напрямками діяльності ПрАТ «ПІРАМІС» є здача в оренду 

нежитлових приміщень, а саме різного типу: комерційних, офісних, виробничо-

складських. 

Перелік приміщень, що є в розташуванні компанії: БЦ " Єлисаветград",  

БЦ "Ельворті", Індустріальний парк. 

Середня кількість працівників (осіб) – 35.  

Кадрова структура підприємства включає такі посади: голова правління-

виконавчий директор, заступник голови правління-виконавчого директора, 

комерційний директор, головний бухгалтер, провідний економіст, бухгалтер 

економіст, коменданти, обслуговуючий персонал. (рис. 2.1) 

 



 

Рис 2.1 Організаційна структура ПрАТ «ПІРАМІС» 

 

У таблиці 2.1 відображаються кадрові показники за 2020 рік за кількістю 

чоловіків та жінок у процентному співвідношенні. На частку чисельності 

управлінського персоналу надходить 58,3 % старше 50 років (заступник голови 

правління - виконавчого директора ПрАТ «ПІРАМІС») та 41,7% серед 

працівників підприємств (з них 83,3% - чоловіки та 16,7% жінок). 

 

Таблиця 2.1  

Аналіз кадрових показників ПрАТ «ПІРАМІС» за 2020 рік, (%) 

 

Вік персоналу, 

років 

Частка 

працівників, 

% 

Серед працівників 

підприємства 

Серед управлінського 

персоналу 

Всього чоловіки жінки Всього чоловіки жінки 

% % % % % % 

старше 50  68,6 41,7 83,3 16,7 58,3 100 0 

від 40 до 49 11,4 50 50 50 50 50 50 

від 30 до 39 14,3 40 100 0 60 33,3 66,7 

від 20 до 29 5,7 50 100 0 50 100 0 

Разом 100 65,7 78,3 21,7 34,3 75 25 

 

Також 50% працівників від 40 до 49 років серед управлінського 

персоналу (голова правління – виконавчий директор ПрАТ «Піраміс», 



комерційний директор ПрАТ «Піраміс»), 50% серед працівників підприємства, 

з яких 50% - чоловіки, а 50% - жінки. 

Крім того, 60% працівників від 30 до 39 років серед управлінського 

персоналу (головний бухгалтер ПрАТ «ПІРАМІС»), інші працівників 

підприємства 40% (100 % - чоловіки). 

Серед управлінського персоналу та співробітників підприємства від 20 до 

29 років складають лише чоловіки - 100%. 

Таблиця 2.2  

Динаміка вікового складу ПрАТ «Піраміс» (чол.) 

Рік від 20 до 29 років від 30 до 39 

років 

від 40 до 49 

років 

старше 50 років Всього 

2018 3 6 5 23 37 

2019 2 5 4 23 34 

2020 2 5 4 24 35 

 

Як видно з таблиці 2.2, середній вік працівника підприємства старше  

50 років. Це не дуже хороший показник, і якщо підприємство не змінить 

політику при наборі кадрів, то і через кілька років підприємство матиме 

серйозні проблеми у зв'язку із старінням персоналу. У 2018 році чисельність 

підприємства ПрАТ «Піраміс» зменшилася до 34 працівників, з них: 2 особи у 

віці до 30 років, 1 особа у віці старше 50 років. У змінах вікового складу за 

останні два роки можна відзначити незначні коливання чисельності працівників 

за кожною категорією. На підприємстві працюють переважно чоловіки, як 

серед управлінського персоналу, так і обслуговуючого. 

У товаристві постійно проводиться робота щодо вдосконалення системи 

управління, підвищення кваліфікації персоналу, модернізації та впровадження 

новітніх інформаційних технологій. 

 

2.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ПрАТ «ПІРАМІС» 
 

Успіх компанії залежить не тільки від досконалості її внутрішнього 

середовища, але і від зовнішніх сил стосовно організації. Зовнішні сили прямо 



чи опосередковано впливають на діяльність компанії, ускладнюють її життя або 

відкривають нові можливості для розвитку. Тому необхідний всебічний та 

глибокий аналіз впливу зовнішніх сил на компанію, що дозволить приймати 

управлінські рішення, які покращать її конкурентні позиції та забезпечать 

стабільне функціонування та розвиток. 

Аналіз зовнішнього середовища передбачає глибоке вивчення 

постачальників, покупців, наявності ринків збуту, існуючих технологій, 

конкурентів, законодавства, можливостей фінансування та інших складових 

середовища. Для дослідження зовнішнього середовища, слід розглянути 

наступні фактори, які впливають на діяльність товариства:  

1. Політичний фактор зовнішнього середовища в першу чергу 

вивчається для того, щоб мати представлення про наміри державних органів 

стосовно розвитку суспільства, а також про те за допомогою яких засобів 

держава запроваджує свою політику в життя. 

2. Економічний фактор зовнішнього середовища дає змогу зрозуміти, як 

формуються та розподіляються на рівні держави економічні ресурси. Це є 

найважливішою умовою ділової активності більшості суб’єктів 

господарювання. 

3. Соціальний фактор зовнішнього оточення дає змогу проаналізувати як 

впливає на підприємство різні соціальні явища, наприклад,  бажання навчатись, 

мобільність, ставлення до праці, держави, тощо. 

4. Технологічний фактор зовнішнього середовища дає змогу оцінити 

можливості, які пов’язані з розвитком наукового прогресу. Застосування нових 

технологій, способів виробництва, вихід на ринок принципово нових товарів, 

тощо. 

Аналіз факторів зовнішнього середовища наведені у таблиці 2.3. 



Таблиця 2.3 

 

Фактори зовнішнього середовища 

Опис фактору Вплив 

фактору 

Експертна 

оцінка 

Середня 

оцінка 

Зважена 

оцінка 

1 2 3 4 5 

Політичні 

Високий рівень 

бюрократизації та корупції 
2 3 3 3 2 3 2,8 0,17 

Воєнні дії в країні 2 3 3 3 3 4 3,2 0,19 

Податкова політика 2 2 3 2 3 3 2,6 0,16 

Економічні 

Вплив інфляційних процесів 

на фінансовий стан 

підприємства 

3 3 4 4 3 4 3,6 0,33 

Курс національної валюти  3 4 5 5 5 4 4,6 0,42 

Рівень безробіття 2 2 3 5 3 4 3,4 0,21 

Соціальні 

Демографічні зміни 2 2 2 3 2 2 2,2  0,13   

Рівень міграції 2 3 3 2 3 3 2,8  0,17       

Епідемія  3 4 5 4 5 4 4,4  0,40       

Активність споживачів 3 2 4 4 3 4 3,4  0,31       

Технологічні 

Невисокий рівень 

технологічного розвитку 

галузі 

3 4 2 3 3 3 3,0 0,27 

Рівень інновацій і 

технологічного розвитку 

галузі 

3 3 3 3 4 4 3,4 0,31 

Велика вартість на 

впровадження інновацій і 

технологій 

3 4 4 4 5 4 4,2 0,38 

Підсумкові значення 33 

 

Таким чином, аналіз показав, що макросередовище компанії може являти 

собою як сукупність ризиків, так і можливостей, ключові з яких наведені в 

таблиці 2.4. 



Таблиця 2.4 

Результати аналізу зовнішніх стратегічних факторів 

Фактор Опис 
Зважена 

оцінка 
ПОЛІТИЧНІ 

Високий рівень 

бюрократизації та 

корупції 

Посилення контролю з боку держави. Загроза появи нових 

конкурентів, загроза появи нових товарів або послуг-замінників, 

суперництвом існуючих конкурентів між собою. 
0,17 

Воєнні дії в країні 

Можливо оголошення військового стану, а це обмеження 

конституційних прав і законних інтересів юридичних осіб із 

зазначенням строку дії цих обмежень. 
0,19 

Податкова політика 

Держава підвищить тарифікацію, що призведе до зростання 

податкового навантаження на компанію. Чистий прибуток 

зменшиться. 
0,16 

ЕКОНОМІЧНІ 

Вплив інфляційних 

процесів на фінансовий 

стан підприємства 

В умовах інфляції прибуток витрачається на поповнення обігових 

коштів. Все це підштовхує підприємство до фальсифікації прибутку, 

збільшує відволікання коштів, що означає використання прибутку для 

розподілу додаткового продукту між власниками і працівниками. 

Внаслідок цього збільшується небезпека неспроможності підприємства 

зберегти свої фінансові ресурси на рівні, достатньому для відновлення 

спожитих основних та обігових коштів і зміцнення фінансової бази. 

0,33 

Курс національної 

валюти  

Курс гривні нестабільно змінюється, що не може гарантувати 

точність економічних розрахунків та призводить до швидкого 

зростання ціни. 
0,42 

Рівень безробіття 

Високий рівень безробіття призводить до погіршення рівня життя 

людей та соціальної напруги. Через високий рівень безробіття 

відбуваються демографічні, економічні, соціальні втрати. 
0,21 

СОЦІАЛЬНІ 

Демографічні зміни 
Спостерігається затяжна негативна динаміка приросту населення 

України в результаті пандемії та військових дій на сході країни. 0,13 

Рівень міграції 

Більшість працездатного населення вимушені виїжджати 

працювати за кордон, через значно більші заробітна плати в тих же 

умовах праці. Втрата потенційних і дійсних клієнтів. 0,17 

Епідемія 

Епідемія призведе до сильного скорочення ВВП країни. Жорсткі, 

але необхідні внутрішні карантинні заходи знижують економічну 

активність у сфері обслуговування. Обсяги експорту та грошових 

переказів з-за кордону впадуть, оскільки інші країни закривають 

кордони. 

0,40 

Активність споживачів 

Вимоги до якості продукції помірно високі, споживача культура 

недостатньо добре розвинена. 0,31 

ТЕХНОЛОГІЧНІ 

Невисокий рівень 

технологічного розвитку 

галузі 

Втрата конкурентних переваг перед іншими компаніями. 0,27 

Рівень інновацій і 

технологічного розвитку 

галузі 

Низький рівень впровадження інновацій і технологій. Втрата 

конкурентних переваг та перевитрачання грошей на підтримання 

своїх позицій. 

0,31 

Велика вартість на 

впровадження інновацій 

і технологій 

Велика вартість. Неможливість застосувати увесь потенціал НТП і 

оптимізувати свої витрати. 
0,38 

 



Проаналізувавши зовнішнього середовища ми виділили основні фактори 

впливу. Зокрема, особливу увагу слід приділити таким з них: 

1) воєнні дії в країні (0,19); 

2) курс національної валюти (0,39); 

3) епідемія (0,40); 

4) рівень інновацій і технологічного розвитку галузі (0,31). 

Ці фактори є предметом особливої уваги з боку керівництва підприємства 

з огляду на перспективи його стратегічного розвитку. 

Ще одним великим і важливим фактором, що впливає на діяльність  

ПрАТ «ПІРАМІС» є конкуренція. З одного боку, наявність конкурентів 

створює ситуацію змагальності та стимулює діяльність компанії на ринку. З 

іншого боку, будь-яка фірма намагається випередити конкурентів, завоювавши 

на ринку усталені позиції. Саме ця обставина обумовлює необхідність 

постійного і глибокого вивчення конкурентів.  

У невеликому місті Кропивницький досить велика кількість споруд, 

приміщень під здачу в оренду. Всі вони в різному стані, різна ціна, 

місцезнаходження. Дивлячись на це проведено аналіз за 2020 рік основних 

конкурентів ПрАТ «ПІРАМІС» по здачі в оренду офісних приміщень данні 

наведенні в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Основні конкуренти ПрАТ «ПІРАМІС» по здачі в оренду офісних приміщень 

Назва конкурента Ціна без ПДВ грн./м² 
Середній розмір 

площ, м² 

«АКУСТИКА» 70 26 

«АГРОПРОЕКТ» 75 110 

«МЕГАБАНК» 130 95 

ТЦ «ЛІСОВА ПІСНЯ» 190 160 

ТЦ «БАРВА» 208 80 

Готель «КИЇВ» 205 100 

 

Цінова політика ПрАТ «ПІРАМІС» в БЦ «Єлисаветград» та  

БЦ «Ельворті» складає 186 грн./м² без ПДВ. Середній розмір площ в  

БЦ «Єлисаветград» та БЦ «Ельворті» складає 190 м². 



Розглянемо матрицю конкурентних переваг за допомогою якої ми 

визначим потенціал ПрАТ «ПІРАМІС» перед своїми основними конкурентами 

(рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Матриця конкурентних переваг 

 

Коротко розглянемо кожного конкурента ПрАТ «ПІРАМІС»  

(таблиця 2.6). 

Таблиця 2.6 

Офісні приміщення конкурентів 

 

Найменування «АГРОПРОЕКТ» Готель «КИЇВ» 
ТЦ «ЛІСОВА 

ПІСНЯ» 
ТЦ «БАРВА» 

Функціональне 

призначення 

Нежитлові 

приміщення, 

адміністративно-

офісного 

призначення, сфери 

послуг. 

 

 

У даний момент 

використовуються 

під офіси. 

Нежитлові 

приміщення, 

адміністративно-

офісного, 

готельного, 

комерційного 

призначення, сфери 

послуг.  

У даний момент 

використовуються 

під офіси, магазини, 

готельні номери 

Нежитлові 

приміщення, 

адміністративно-

офісного, 

комерційного 

призначення, 

сфери послуг.  

 

У даний момент 

використовуються 

під офіси та 

магазини. 

Нежитлові 

приміщення, 

адміністративно-

офісного 

призначення, 

сфери послуг.  

 

 

У даний момент 

використовуються 

під офіси та 

магазини. 

 

 



 

 

Продовження таблиці 2.6 

Найменування «АГРОПРОЕКТ» Готель «КИЇВ» 
ТЦ «ЛІСОВА 

ПІСНЯ» 
ТЦ «БАРВА» 

Місцезнахо-

дження 

( част. міста, соц. 

інфраструктура, 

транспортна і 

пішохідна 

доступність) 

Будинок розміщений 

в середній частині 

міста. Поруч 

розташовані офісні 

центри, заклади, 

заводи. Тип 

забудови-нежитлова. 

Будівля знаходиться 

на перетині  

вул. Ельворті. 

Транспортна 

доступність на 

високому рівні, 

пішохідна на 

достатньому. 

Будинок 

розміщений в 

центральній зоні 

міста. Поруч 

розташовані офісні 

центри, 

держустанови, 

торгові точки, 

велика кількість 

закладів для 

харчування, 

розважальних 

закладів, заводи. 

Будівля знаходиться 

вздовж  

вул. Великій 

Перспективній. 

Транспортна і 

пішохідна 

доступність на 

високому рівні. 

Будинок 

розміщений в 

центральній зоні 

міста. Поруч 

розташовані офісні 

центри, 

держустанови, 

торгові точки, 

велика кількість 

закладів для 

харчування, 

розважальних 

закладів. Тип 

забудови-

нежитлова. 

Будівля 

знаходиться на 

вулиць вул. 

Преображенська 

достатньому 

Транспортна і 

пішохідна 

доступність на 

високому рівні. 

Будинок 

розміщений в 

середній частині 

міста. Поруч 

розташовані офісні 

центри, 

держустанови, 

торгові точки, 

велика кількість 

закладів для 

харчування, 

розважальних 

закладів. Будівля 

знаходиться 

вздовж вул. 

В. Перспективна 

та вул. Чміленко. 

Рівень і стан 

оздоблювальних 

робіт 

(внутрішніх і 

зовнішніх) 

Середній рівень 

задовільний стан. 

Встановлено 

металопластикові 

вікна та металеві 

двері. У 

приміщеннях стіни 

обклеєні 

шпалерами та 

частково 

пофарбовані, на 

підлозі лінолеум, 

паркет, стелі 

побілені. 

Середній рівень, 

задовільний стан 

більшості 

приміщень. 

Дерев'яні вікна та 

двері, в деяких 

приміщеннях 

встановлені 

пластикові вікна та 

металеві двері. У 

приміщеннях стіни 

обклеєні шпалерами 

та частково 

пофарбовані, на 

підлозі лінолеум, 

стелі побілені.  

Середній рівень, 

хороший стан. 

Встановлено 

металопластикові 

вікна та металеві 

двері. У 

приміщеннях стіни 

пофарбовані, на 

підлозі, паркет, 

стелі побілені.  

Середній рівень і 

хороший стан. 

Встановлено 

металопластикові 

вікна, металеві 

двері, 

міжкімнатні 

двері. Стіни 

обшиті 

гіпсокартоном, 

стелі типу 

«Армстронг», в 

кімнатах на 

підлозі ковролін.  

Прилегла 

територія (місце 

для парковки) 

Прилегла територія 

упорядкована, місце 

для парковки не 

облаштоване. 

Прилегла територія 

упорядкована, місце 

для парковки 

відсутнє. 

Прилегла територія 

упорядкована, 

місце для парковки 

не облаштоване. 

Прилегла 

територія 

упорядкована, 

місце для 

парковки не 

облаштоване. 

Грн./м² без ПДВ 75 205 190 208 

 



Конкуренція існує і на достатньому рівні, тому доведеться постійно 

вдосконалюватися і тримати руку на пульсі події. 

Офіси, які знаходяться в готелі «КИЇВ» можна віднести до типу «С». Так 

як там ремонт проведено не у всіх приміщеннях, ліфти відсутні, коридори 

вимагають завершення ремонтних робіт. 

ТЦ «БАРВА» , ТЦ «ЛІСОВА ПІСНЯ», «АГРОПРОЕКТ» можна віднести 

до типу «В». Так як там проведено ремонтні роботи, як в середині так і на 

фасаді. Також можна відмітити про зручне транспортне і пішохідне 

розташування та наявність пунктів харчування. 

У зв’язку з пандемією у світі більшість компаній обмежують витрати на 

оренду, тому чекати збільшення орендованих площ не варто. Навпаки 

відбуваються скорочення площ і компанії за ті ж гроші хочуть отримувати 

якісніші послуги. 

Внутрішнє середовище кожної організації формується під впливом 

перемінних, що роблять безпосередній вплив на процес перетворень (надання 

послуг). 

Орендарями ж офісних приміщень є виробники або підприємці, яким 

необхідно розмістити дрібне виробництво або просто складувати продукцію в 

залежності від товару.  

Основні компанії, які співпрацюють з ПрАТ «ПІРАМІС» наведені в 

таблиці 2.7. Ці компанії знімають вже тривалий час офісні, складські 

приміщення та земельні ділянки. Їх задовольняють умови та якість послуг, які 

надає ПрАТ «ПІРАМІС».  

Дивлячись на данні в таблиці 2.7 можна сказати, що найбільшу площу 

орендуємих офісних приміщень припадає на компанію СФГ «Личук» (1287 м²), 

найбільшу площу орендуємих складських приміщень припадає на компанію 

ТОВ «Майнінг Експрес» (4320 м²) та компанія ТОВ «Ерідон Тех», який орендує 

найбільшу площу земельної ділянки - 2200 м². 



Відмітними якостями для цих компаній є: розташування; наявність 

парковки; наявність пункту харчування; наявність ліфта; рівень стану 

приміщення.  

Таблиця 2.7 

Компанії які знімають приміщення в ПрАТ «ПІРАМІС»  

Назва компанії Площа м² 

Офісні приміщення 

СФГ «Личук» 1287 

ТОВ «Аутсорс Сервайте» 539 

ТОВ «Резалт Груп» 539 

ТОВ «Сторес» 360 

ТОВ «ГК Нафтогаз» 268 

ТОВ «Освітні технології Кропивницький» 231 

ТОВ «Чернігів 310» 140 

ТОВ «Хлібодар» 121 

ТОВ «Укрнафта» 112 

Складські та виробничі 

ТОВ «Майнінг Експрес» 4320 

ТОВ «Альтерн» 1945 

ТОВ «Будпостач» 1814 

ТОВ «Вектор» 1700 

ФОП «Чорний Дмитро Юрійович»  1500 

ТОВ «Лайен Транс» 1463 

ТОВ «Укрлогістикгруп» 949 

Земельні ділянки 

ТОВ «Ерідон Тех» 2200 

ТОВ «ПОЛЕТЕХНІКА» 1700 

 

Однією з важливих завдань для успішної здачі в оренду приміщень є 

цінова політика. З одного боку для отримання високих доходів необхідно 

здавати наявні в розпорядженні площі якомога за вищими цінами. З іншого 

боку, збільшення ціни відлякує потенційних клієнтів, що веде до зменшення 

площ, що здаються в арену, що веде до зменшення загальних доходів. 

Орендну плату офісів, складських та виробничих за 1м² можна побачити в 

таблиці 2.6. 



Таблиця 2.6 

Орендна плата за 1м² 

Сума грн. без ПДВ Назва об’єкту  

186 офіс приміщення 

38 складські приміщення 

17 земельні ділянки 

 

Потенційні причини, що впливають на низьку результативність роботи 

підприємства - великі та низькі витрати. 

Потенційні причини, що впливають на великі витрати: 

1. Амортизація: будівель, меблі, обладнання; 

2. Обслуговування об’єктів і технічний ремонт: капітальний ремонт, 

поточні ремонти, інші послуги та матеріали, охорона; 

3. Персонал: з/п адміністративного та виробничого персоналу; 

4. Оренда у АТ «Ельворті», ПАТ «Гідросила», АТ «Грунтопосівмаш». 

Потенційні причини, що впливають на найнижчі витрати: 

1. Поганий стан об’єкта: несвоєчасна здача ремонтних робіт; 

2. Реклама: низька ефективність пошукової реклами в Інтернеті, реклама 

в соціальних мережах; 

3. Охорона: кількість охоронних постів. 

Підсумовуючи всю інформацію конкурентному по зовнішньому і 

внутрішньому середовищу складаємо SWOT аналіз, пам’ятаючи, що сильні і 

слабкі сторони в цьому аналізі випливають з внутрішнього стану компанії, а 

можливості та погрози - з зовнішнього . 

SWOT-аналіз для ПрАТ «ПІРАМІС» наведено в таблиці 2.7. 



 

Таблиця 2.7 

Визначення сильних та слабких сторін ПрАТ «ПІРАМІС» 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Бізнес-центр знаходиться в центральному 

районі міста де зручна транспортна 

розв'язка. 

2. Розвинена інфраструктура. 

3. Постійний дохід. 

4. Великий вибір орендованих приміщень. 

4. Парковка з достатньою кількістю місць. 

5. Безпека: цілодобова охорона, 

відеоспостереження, пожежна сигналізація, 

системи димовидалення та оповіщення. 

6. Професійна керуюча компанія. 

7. Наявність реклами в Інтернеті. 

8. Доступ до офісів 24/7. 

9. Багаторічне партнерство з орендарями. 

10. Відома назва. 

11. Здача робочого місця погодинно 

(Коворкінг) 

1. Ремонт будівлі та монтаж утеплення. 

2. Залучення великих «іміджевих» 

орендарів. 

3. Пропускна система. 

4. Система вентиляції. 

5. Відсутність сайту. 

6. Збільшення орендних ставок в 

майбутньому. 

7. Відсутність великого конференц-залу. 

8. Неякісна система опалення. 

Можливості Загрози 

1. Ремонт будівлі та монтаж утеплення. 

2. Можливе перепланування офісів.  

3. Залучення великих «іміджевих» 

орендарів.  

4. Пропускна система. 

5. Система вентиляції. 

6. Додаткова парковка. 

7. Створення свого сайту.  

8. Збільшення орендних ставок в 

майбутньому.  

1. Розірвання договору оренди з ініціативи 

орендаря в короткий термін. 

2. Неплатоспроможні орендарі. 

3. Погана економічна, політична 

епідеміологічна ситуація в країні. 

4. Велика кількість конкурентів. 

5. Відсутність автономного 

електропостачання. 

6. Поява на ринку нових конкурентів з 

низькими цінами орендної плати. 

7. Військовий конфлікт на сході України. 

8. Епідемія вірусі. 

9. Відсутність площ для збільшення 

парковки. 

 

Можливості  

Завдяки постійному доходу в майбутньому можливий ремонт фасаду та 

його утеплення, що буде більш приваблювати орендарів та можливе 

збільшення ціни за оренду. Сайт збільшить аудиторію котра зможе про нас 

дізнатися а з тим і самих орендаторів, що допоможе зайняти провідну частину 

на ринку послуг в регіоні. 

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/april/issue-33/article-35972.html


Загрози  

Скидки чи відстрочка для багато річних орендарів, в яких можлива 

затримка розрахунку з орендою, в зв’язку з нестабільною ситуацією в країні, 

аби не втратити клієнта. Вирішення проблеми з автономним опаленням аби 

знизити суми за комунальні послуги для орендарів, та цим зацікавити нову 

аудиторію. 

Сильні сторони 

Великі затрати на ремонт верхніх поверхів, не дають можливість для 

автономного опалення, гарячої вроди, але збільшення орендних ставок в 

майбутньому зможуть виправити ситуацію, а також по закінченню ремонту 

більша площа на оренду 

Слабкі сторони  

Низький рівень використання інноваційних технологій не дає 

можливості, постійно дізнаватися всі події на ринку послуг, через що можлива 

велика втрата орендарів, також постійна складна ситуація в країні котра 

заважає розвитку такого бізнесу, не впевненість в «завтрашньому» дні. 

Зі SWOT-аналізу можна зробити висновок, що підприємство не повністю 

використовує свої сильні сторони. Використавши їх більш потужно ПрАТ 

«ПІРАМІС» може збільшити частку регіонального ринку та, відповідно, 

доходи. За рахунок залучення інвесторів можна пришвидшити процес ремонту 

на верхніх поверхах.  

Найслабкішою стороною підприємства є слаба система просунення та pr. 

необхідно розробляти рекламну кампанію в інтернеті, соціальних мережах, 

підвищувати вартість бренду. 

За наведеними даними можна зробити висновок, що товариство має 

значну кількість сильних сторін, за рахунок яких можна втілити в життя 

можливості та оминути загрози, окрім того можливості дають змогу боротися зі 

слабкими сторонами, зменшуючи їх негативний вплив.  



 

2.3 Діагностика ризиків, пов’язаних з фінансово-господарською діяльністю 

підприємства ПрАТ «ПІРАМІС» 

В оцінці ризику головне місце займають займають аналіз та прогноз 

можливих втрат ресурсів. 

Для підприємства ПрАТ «ПІРАМІС» характерна схильність до наступних 

видів втрат: 

- Зниження намічених обсягів реалізації послуг внаслідок надзвичайної 

ситуації, недовикористання наявних потужностей. 

- Зниження цін на офісні приміщення через закриття фірм-орендаторів в 

зв’язку з пандемією, відкриття нових бізнес-центрів. 

- Підвищені матеріальні витрати, для того, щоб надавати більш якісніші 

послуги при тій же ціновій політиці. 

- Інші підвищені витрати, що можуть виникнути внаслідок збутових і 

маркетингових витрат, накладних та інших побічних витрат. 

- Підвищення ставок оренди на землю та нерухомість, якщо на рівні 

міської влади буде прийняте рішення про їх збільшення і таке збільшення не 

вдасться компенсувати за рахунок підвищення орендної плати. 

Оцінку фінансового стану підприємства варто здійснювати, ґрунтуючись 

на головних документах фінансової звітності, таких, як бухгалтерський баланс і 

декларація про прибуток і збитки. 

Оцінку ризику підприємства ПрАТ «ПІРАМІС» будемо проводити у два 

етапи: дослідження результативних показників діяльності підприємства й 

аналіз на основі спеціальних коефіцієнтів. Усі розглянуті дані, представлені в 

аналізі, є результатом функціонування даного підприємства протягом 2017-

2019 років. 

Етап перший - аналіз результативних показників діяльності підприємства.  

За даними фінансової звітності, можна проаналізувати основні фінансові 

показники діяльності ПрАТ «ПІРАМІС». 



Аналізуючи дані фінансової звітності за період 2017-2019 рр., ми бачимо, 

що спостерігається збільшення таких показників, як: чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), який збільшився порівняно з 2017 роком на 

9726,00 тис. грн. Разом з ним зростала і собівартість цієї продукції (товарів, 

робіт, послуг) за 3 роки на 8356,00 тис. грн.  

Прослідковуються позитивні зміни в фінансових результатах від 

операційної діяльності, прибуток збільшився до 2132,00 тис. грн. у 2019 році (у 

2017 році – 807,00 тис. грн.), а також відбувається зниження інших операційних 

витрат з 2018 року (9890,00 тис. грн.), за звітний 2019 рік вони складають 

5656,00 тис. грн (Додаток Д, Додаток Е).  

За 3 роки спостерігається зростання всіх показників фінансових 

результатів від звичайної діяльності. За аналізований період величина власного 

капіталу залишилася стабільною, статутний та резервний капітал залишилися 

без змін. 

Етап другий - оцінка фінансової стійкості. 

Однією з важливих характеристик фінансового стану компанії є 

фінансова стійкість. Вона відображає стан рахунків підприємства і загалом є 

показником платоспроможності компанії може відображатися як 

співвідношення власного та залученого капіталу. 

Розрахунки показників оцінки фінансової стійкості ПрАТ «ПІРАМІС» на 

кінець 2017- 2019 років наведено у Додатку А.  

Після проведеного аналізу, який наведено у Додатку А, встановлено, що 

ПрАТ «ПІРАМІС» відчуває нестачу власних обігових коштів протягом 2018-

2019 років решта показників оцінки фінансової стійкості мають позитивне 

значення. 

Наявність власних обігових коштів (ВОК) визначається за формулою: 

ВОК=ВК-НА (2.1), 

де ВК – власний капітал; НА – необоротні активи. 

Показник наявності власних та довгострокових позикових коштів (ВДПК) 

визначається за формулою: 



ВДПК=ВОК+ДЗ-НА (2.2), 

де ДЗ – довгострокові зобов’язання. Загальний розмір основних джерел 

формування запасів та витрат визначається за формулою (ОК): 

ОК=ВОК+ДЗ+КЗ-НА (2.3), 

де КЗ – це позикові кошти та короткострокові кредити. 

Кожен з вищезазначених показників наявності джерел формування 

запасів і витрат повинен бути зменшеним на суму іммобілізації оборотних 

коштів у складі інших оборотних активів та дебіторів. 

Трьом показникам наявності джерел формування запасів та витрат 

відповідають три показники забезпеченості запасів їх формування. 

Нестача (-) або надлишок (+) власних обігових коштів: 

±∆ВОК=ВОК-ЗВ (2.4), 

де ЗВ – запаси та витрати. 

 Нестача (-) або надлишок (+) довгострокових джерел формування запасів 

та власних обігових коштів: 

±∆ВДПК=ВДПК-ЗВ (2.5), 

Нестача (-) або надлишок (+) загального розміру основних джерел 

формування запасів та витрат: 

±∆ОК=ОК-ЗВ (2.6). 

За допомогою показників забезпеченості запасів та витрат джерелами їх 

формування визначають фінансову ситуацію за ступенем стійкості. 

Виділяють чотири типи фінансової стійкості. 

1) Абсолютна стійкість фінансового стану (платоспроможність 

підприємства гарантована; для забезпечення запасів достатньо власних 

обігових коштів). Вона обумовлюється такими умовами: 

∆ВОК≥0; ∆ВДПК≥0; ∆ОК≥0.  

Тримірний показник визначається як (S – 1,1,1). Значення тривимірного 

показника (1, 1, 1) свідчить про абсолютну фінансову стійкість підприємства.  



2) Нормальна стійкість використовується для забезпечення запасів; крім 

власних обігових коштів, залучаються довгострокові кредити та позики; 

платоспроможність гарантована. 

а) ∆ВОК<0;  б) ∆ВДПК≥0;  в)∆ОК≥0;  

Тримірний показник – (S – 0,1,1). 

3) Нестійкий фінансовий стан – для забезпечення запасів, крім власних 

обігових коштів та довгострокових кредитів і позик, залучаються 

короткострокові кредити та позики; платоспроможність порушена, але є 

можливість її відновити. 

а) ∆ВОК<0;  б) ∆ВДПК<0;  в) ∆ОК≥0; 

Тримірний показник – (S – 0, 0, 1). 

4) Кризовий фінансовий стан – для забезпечення запасів не вистачає 

«нормальних» джерел їх формування; підприємству загрожує банкрутство. 

а) ∆ВОК<0;  б) ∆ВДПК<0;  в) ∆ОК<0; 

Тримірний показник – (S – 0,0,0). 

Розрахунки показників і оцінка фінансової стійкості ПрАТ «ПІРАМІС» 

наведені у Додатку Б.  

На основі проведеного дослідження зроблено аналіз фінансової стійкості 

підприємства ПрАТ «ПІРАМІС» у 2017-2019 рр. Підприємство має низьку 

фінансову стійкість та відзначається низький рівень забезпеченості власними 

оборотними коштами на кінець 2018 та 2019 років, тоді як на кінець 2017 року 

власного капіталу було достатньо для покриття необоротних активів. 

Незважаючи на це, ПрАТ «ПІРАМІС» має задовільну структуру позикового 

капіталу, показник маневреності має позитивне значення та знаходиться в 

межах нормального. Фінансова стійкість ПрАТ «ПІРАМІС» за досліджуючи 

період погіршилась з абсолютної фінансової стійкості на кінець 2017 року до 

нестійкого фінансового стану на кінець 2018-2019 років. 

 



2.4 Інтегрована оцінка ризикозахищеності підприємства  

ПрАТ «ПІРАМІС» 

 

Одним з варіантів щоб подолати  головний недолік переважної кількості 

показників – неспроможність відображення багатогранної ефективності  

діяльності в цілому є інтегрований підхід. Спроба для визначення ступеня 

ризикозахищеності за сприяння синтетичних показників, які оточують самі 

важливі аспекти в управлінській діяльності підприємства – це інтегрована 

оцінка.  

Те, що ступінь впливу фінансових ризиків на підсумки фінансової 

діяльності в підприємстві зростає, насамперед пов’язано з тим, що змінилася 

кон’юнктура фінансового ринку, швидка зміна економічної ситуації в країні, 

поява нових фінансових технологій та інструментів.  

На сьогоднішній день основними видами фінансових ризиків 

підприємства є такі, як: ризик неплатоспроможності,  ризик зниження 

фінансової стійкості підприємства, криміногенний, податковий, структурний, 

відсотковий, депозитний, інфляційний, податковий та інші види ризиків.   

Також виділяються деякими авторами і такі види ризиків, як: ризики 

втрати майна, селективні, ризики зміни ціни, ризики ліквідності, ризики зміни 

законодавства,  комерційні ризики та соціально-правові, функціональні та інші.   

Щоб оцінити фінансові ризики використовується метод якісного та 

кількісного аналізів. Адже в якісному аналізі передбачається ідентифікація 

ризиків, виявлення причин та джерел їх виникнення, встановлення можливих 

вигод, виявлення потенційних зон ризику.   

Кількісний аналіз  потрібно використовувати коли визначається 

конкретний розмір грошових збитків відносно визначених видів фінансових 

ризиків. У цьому випадку використовується економіко-статистичний метод, 

експертний, розрахунково-аналітичний, аналоговий, експертний та інші.  

Діяльність всіх типів підприємств побудована на підписанні  угод та 

контрактів, своєчасному виконанні умов партнерами та контрагентами.  



Діяльність ПрАТ «ПІРАМІС» не є виключенням, саме такі відносини умовою 

прогнозованої роботи підприємства.  

В окрему групу виділяються ризики, що стосуються невиконання 

господарських договорів. Серед них відзначаються такі як  ризик підписання  

договорів з неплатоспроможними партнерами, ризики виникнення дебіторської 

заборгованості,  ризики відмови партнера після переговорів від укладання 

договору, ризик укладання угоди, які відрізняються від звичайних умов та інші.  

Незалежні від підприємства причини виникнення вищенаведених ризиків варто 

відносити, звичайно, непередбачувану платоспроможність партнерів, адже 

неспроможність одного з підприємств може позначитися на фінансовому 

становищі партнерів цього підприємства, потім до платоспроможності кадрів 

замовників та постачальників, , які не отримують заробітну плату на 

підприємстві.   

Якщо проаналізувати  систему управління ризиками, яка застосовується 

на ПрАТ «Піраміс», можна виділити такі способи зниження ступенів ризику як 

самострахування та метод дисипації.   

Товариство, шляхом об'єднання з іншими учасниками, які зацікавлені в 

успішності загальної справи,  розподіляє загальний ризик. Замовники, 

контрагенти та субпідрядники, є учасниками на визначених умовах, що 

закладені в договорах та контрактах, всі солідарно відповідають.  

Різні варіанти диверсифікації  є одним з  методів дисипації ризику, який 

застосовується на ПрАТ «Піраміс». 

Товариство «ПІРАМІС» має декілька видів діяльності: купівля-продаж 

нерухомості, здача в оренду наявних приміщень і підготовка їх до здачі в 

оренду та ін.. Ціна послуг в підприємстві залежно від якісних характеристик та 

вимог може варіюватися. Таким чином, підприємство орієнтується на клієнтів з 

різними фінансовими можливостями. Як правило, велика частина клієнтів 

підприємства знаходиться в м. Кропивницький та інших містах України. 



Дане підприємство використовує диверсифікацію закупівель матеріалів 

та сировини, це дозволяє полегшити залежність товариства від непостійності 

окремих постачальників. 

ПрАТ «Піраміс»  застосовує не лише метод дисипації ризику а й  

самострахування  - як один з методів зниження ступеня ризик. Підприємство не 

має резервного фонду. В умовах кризи відсутності платежів створення його( 

фонду) має особливу актуальність.   

Визначення кількісного та  якісного рівнів ризику ПрАТ «Піраміс» - 

позитивні прийоми управління ризиками.  Також можна віднести щорічний 

бізнес-план «Аналіз ризиків», в якому визначені види ризиків експертним 

шляхом, де проведена їх якісна та кількісна оцінка. Підводячи підсумки 

аналізу, який провели, визначається стратегія фінансування підприємства  

Одним з розділів бізнес-плану  є «Аналіз ризиків». Він складається з : 

- Аналізу чутливості  та результатів статистичного аналізу ризику; 

- Переліку основних ідентифікаторів ризику в м. Кропивницький; 

- Результатів уподібнення всіх областей ризиків у щорічному бізнес-

плані підприємства; 

- Висновків рейтингових оцінок ідентифікатору ризику, які 

показують значимість коли досягають річних цілей звіту.  

У ПрАТ «Піраміс» слабке місце в управлінні ризиками є  факт, який 

вказує на те, що об'єкт аналізу ризиків є фінансова діяльність підприємства, яку 

прогнозують на планований рік та укладені господарські договори. 

Рекомендовані в кожній сфері діяльності, крім фінансової,  - стратегії зниження 

ризику та ряд процедур, які забезпечують перевіряти ризики, -  також відсутні. 

 Крім того, підприємство не має розробленого алгоритму, який передбачав 

би автоматичне застосування відповідних процедур, щодо зменшення можливих 

втрат у разі виникнення ризикової події. Зазвичай настання ризикової події 

визначають експерти фінансово-економічної служби підприємства наприкінці 

місяця або незадовго до її виникнення.  



Аналізуючи систему управління ризиками, яку використовує  

ПрАТ «ПІРАМІС», можна сказати, що певні методи зменшення ризику успішно 

застосовуються на підприємстві, але сама система управління ризиками є 

неповною.  

Відповідно до вищезазначеної інформації можемо зробити короткий 

підсумок, а саме підприємство не може бути захищене від таких видів ризиків: 

майнові, ризики пов’язані з інфляційними процесами, зміни ринкового 

середовища (включаючи відмову клієнтів виконувати умови договору), 

дебіторської заборгованості, непередбачених збитків та ін. Причинами такої 

ситуації є відсутність досвіду та експертів з управління ризиками, нестабільність 

економічної та політичної ситуації, відсутність культури страхування та 

нестабільність законодавства у сфері страхування ризиків, що призводить до 

відсутності інтересу до такого страхування ризику. 

На підставі проведеного аналізу системи управління ризиками, що 

застосовує ПрАТ «ПІРАМІС», можна зробити наступний висновок. 

Об'єктом аналізу ризиків є лише господарські договори, які укладені, та ті 

договори які плануються до укладання на момент процесу щорічного планування 

фінансово-господарської діяльності підприємства на наступний рік. Також, на 

підприємстві відсутній алгоритм, який передбачав би автоматичне застосування 

відповідних процедур, щодо зменшення можливих втрат у разі виникнення 

ризикової події.  



РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ПІРАМІС» 

 

3.1 Цільові заходи щодо управління ризиком на підприємстві  

 

Для підвищення ефективності системи контролю за ризиками необхідне 

впровадження процедури аналізу ризику на підприємстві ПрАТ «ПІРАМІС», у 

тому числі нормування кількісних критеріїв прийнятності. У практиці 

забезпечення безпеки управління ризиками необхідно: 

- активізувати розробку кількісних методик оцінки ризику з 

використанням найкращих вітчизняних методик і зарубіжного досвіду; 

- розвиток механізмів участі в процедурі аналізі ризику найбільш 

кваліфікованих фахівців. 

Аналіз поточної ситуації показав великий вплив фактора ризику на 

роботу даного підприємства. Ризик впливає на різні аспекти бізнесу і, як 

правило цей вплив негативний. У підсумку погіршуючи його фінансове 

становище. З усього вищезазначеного ми бачимо, що підприємство  

ПрАТ «ПІРАМІС» потребує ефективної системи управління ризиками.  

Будь-яке підприємство, яке хоче зменшити збитки, які пов'язані з 

економічним ризиком, повинно вирішити низку завдань: 

- оцінити можливі збитки, пов’язані з економічними ризиками; 

- прийняти рішення про передачу частини або усієї відповідальності за 

економічні ризики іншим суб'єктам господарювання, чи залишити усю 

відповідальність по них  собі;  

- по тим ризикам, які підприємство лишило собі, воно повинно 

розробити систему управління ними, основною метою якої є зменшення 

можливих втрат. 

Вирішення цих задач можливе на основі розробки спеціальної програми 

цілеспрямованих заходів щодо управління ризиками на рівні підприємства. 

Розробка такої програми на рівні підприємства повинна забезпечити таке 



управління ризиками, при якому основним елементам структури та діяльності 

підприємства гарантується висока стабільність та захист від внутрішніх та 

зовнішніх економічних ризиків. Розробка програми цільових заходів повинна 

складатися з двох етапів - попереднього та основного.  

На попередньому етапі менеджер з управління ризиками вивчає всю 

інформації яка необхідна для формування цільових заходів. 

Основним етапом є фактична розробка процедур управління ризиками, 

впровадження та виконання, що допоможе зменшити можливу шкоду для 

підприємства.  

Для обґрунтованого прийняття рішень з управління ризиками менеджер 

повинен мати всю необхідну інформацію для цього. По можливості ця 

інформація повинна бути зосереджена в одному джерелі. Робота на кожному 

етапі повинна проводитися з використанням довідкової інформації, що 

стосується як початкового та основного етапу програми цільових заходів. 

Таким чином, розробка програми цільових заходів буде поділена на три 

фази: розробка попередніх процедур, розробка сукупності превентивних заходів 

та заключна фаза, опис довідкової інформації.  

Почнемо перший, попередній етап розробки і розглянемо наступні 

теоретичні питання, пов'язані з цим етапом: цілі, завдання, принципи та 

процедури управління ризиками, які враховуються в програмі. 

Метою розробки програми цільових заходів є забезпечення успішної 

роботи підприємства в умовах ризику.  Цієї мети можна досягти, вирішивши 

такі ключові завдання: 

- виявлення можливих економічних ризиків; 

- зменшення фінансових втрат, пов’язаних з економічними ризиками. 

Основна мета і основні завдання можуть бути детально описані при 

розробці програми цільових заходів. Так, рішення задачі зменшення 

фінансових втрат, пов’язаних з економічними ризиками, можна розкласти, 

наприклад, наступним чином: ліквідація існуючого ризику, запобіганням 



можливого ризику, запобіганням можливого збитку, відшкодування збитків, які 

вже сталися. 

Реалізація цілей та завдань управління ризиками вимагає від менеджерів 

уточнення та вибору основних принципів управління ризиками на 

підприємстві, і ці принципи будуть враховані при формуванні програми 

цільових заходів. 

Принципи, якими орудує менеджер при розробці та реалізації програми, в 

першу чергу визначаються стратегією організації. Таким чином, якщо 

підприємство зосереджується на забезпеченні своєї фінансової стійкості, 

відповідні принципи, якими повинен керуватися розробник програми, 

визначатимуть вибір методів управління ризиками, що забезпечують цю 

фінансову стабільність. Наприклад, таким конкретним принципом може бути 

принцип, який дозволяє підприємству зосередитись на передачі всіх ризиків 

відповідним організаціям (страховикам). 

Для ефективного розвитку підприємства необхідно дотримуватися 

наступного принципу управління ризиками: узгодження роботи підприємства з 

вимогами зовнішнього середовища, включаючи вимоги зовнішнього 

управління ризиками.  

Ризики, з якими стикаються менеджер, численні та різноманітні. Існують 

різні типи ризиків та критерії, за якими їх можна класифікувати.  

Перш за все, слід говорити про бізнес-ризики, що виникають у будь-якій 

виробничо-господарській діяльності підприємства. Під бізнес-ризиком зазвичай 

розуміють ризик економічних втрат, пов'язаних із здійсненням комерційної, 

промислової та економічної діяльності. 

Наслідки ризику – це подальший критерій , який використовується в 

класифікації ризиків. У відповідності до цього ризики діляться на такі групи – 

спекулятивні та чисті.  

Найбільший інтерес для ризику-менеджменту на рівні фірми 

представляють такі ризики, позитивний та негативний результати яких можуть 

обмірюватися у грошовому вираженні – це   спекулятивні економічні. 



 Враховуючи мету та завдання ризику-менеджменту - об’єкт розгляду 

програми цільових заходів є економічні ризики, які пов’язані з проведенням 

фінансових операції та з господарсько-виробничою діяльністю.   

- до ряду узагальнених процедур управління ризиками треба віднести:         

- прийняття ризиків на свою відповідальність ( тобто на себе );  

- передачу всієї  відповідальності з ризиків або частини її іншим 

суб'єктам. 

- відмову повністю від ризиків; 

Загальна стратегія фірми по відношенню до ризиків, яка залежить від 

загального розміру потенційних збитків, з однієї сторони та фінансових 

можливостей з іншої, визначає вибір будь-якої процедури управління ризиками. 

Стратегії компанії по відношенню до  ризиків можуть бути різними. 

Характерними перевагами для  обережної стратегії є такі процедури  

управління ризиками: 

- передача всіх ризиків іншим суб'єктам; 

- відмова від ризиків. 

Характеристиками обережної стратегії фірми є прагнення керівництва 

мінімізувати ризик банкрутства, витрати прибутку або планового доходу. 

Потрібно зважати, що в переважній більшості випадків, ризикові стратегії 

дають можливість фірмі освоювати нові ефективні ринкові ніші  та вириватися 

з загального середовища .  

Для ризикованішої стратегії по управлінні ризиками характерною 

перевагою подальших процедур є:  

- передача ризиків іншим суб'єктам та  

- приймання ризиків на себе; 

Цей тип стратегії характерний тим, що величина ризиків, які залишаємо в 

себе, може бути занадто великою і лише непомірні, безнадійні ризики компанія 

цілісно або частково передає іншим суб’єктам.  



Найбільш зважена стратегія, яка найчастіше зустрічається, 

характеризується  майже рівнозначним використанням таких процедур 

управління ризиками: 

- анулювання ризиків; 

- приймання ризиків на себе; 

- передавання ризиків для інших суб'єктів. 

Вимірний критерій при виборі однієї чи  іншої процедури при управлінні 

ризиками -  граничне значення, які встановлюються або коли збитки з’являться 

або за величиною збитку, що може бути, за деякими напрямками та аспектами  

діяльності підприємства. 

Розглянемо другий етап по розробці цільової програми по  управлінню 

ризиками – він є основним етапом. Після закінчення менеджером попередньої 

стадії розробки програми по управлінню, менеджер має перейти до експлуатації 

цієї програми. 

 Перший крок по розробці  - це  етап з попереднього відбору ризиків, з 

ними менеджер повинен працювати коли складає програму цільових заходів.   

Другий кроком  по розробці програми є  етап відбирання всіх  можливих 

превентивних заходів і формування на основі цих заходів плану. Проведення 

цих заходів спрямовано на зниження розміру можливого збитку,  зменшення 

ймовірності реалізації ризиків, тобто імовірності появи збитків. 

Перед початком безпосередньої процедури відбору превентивних заходів, 

антиризиковий менеджер повинен  здійснити деякий попередній аналіз ризиків, 

що є у фірмі. 

В більшій кількості випадків,  питання щодо необхідності обліку різних 

видів ризиків пов'язані з встановленням факторів ризиків та оцінкою їх впливу. 

Для задоволення такої мети використовуються різноманітні  методи виявлення 

й оцінювання факторів ризику. До таких методів можна віднести, наприклад, 

оптимізаційні методи та методи тимчасових рядів, методи факторного аналізу, 

імітаційні моделі, методи прийняття рішень в умовах невизначеності та  ін. 



Відібрані менеджером ризики, на даному етапі, повинні брати участь в 

подальшій розробці  програми.  Хоча, після того як компанія може  відкинути 

 частину ризиків через застосування процедури відмови від ризиків, 

антиризиковий менеджер може  переглянути рішення по прийнятих на себе 

ризиках. Одну частку з них менеджер в подальшому може залишити на своєму 

утриманні, другу – передати іншим суб’єктам з застосуванням страхування, 

іншу -  удержати на основі самострахування. 

Подальшим етапом реалізації основних процедур розробки програми 

цільових заходів є створення плану проведення превентивних заходів. 

Складаючи цей план менеджер має врахувати  такі обмеження як 

фінансові можливості компанії з проведення превентивних заходів.  

Наступне обмеження для впровадження тих чи інших превентивних 

заходів має стати  економічна доцільність проведення даного заходу. Під цим 

розуміється становище, при якому витрати на впровадження превентивного 

заходу не повинні  перевищувати  економії по збитках, яку отримують в 

результаті впровадження заходу. 

Поки ця ситуація існує,  економічно виправданим є упровадження цього 

заходу .  

Мета цього етапу -  аналіз усіх типів  ризиків після формування плану 

превентивних заходів, для визначення можливостей  застосування до них 

різних методів управління ризиками. 

Після реалізованих  процедур, відбору  превентивних заходів та 

формування плану превентивних заходів, є необхідність аналізу всіх ризики 

фірми знову. Тобто ризики, які не є превентивними заходами і ті, які 

залишаться у фірми після проведення превентивних заходів, тобто вони в 

якійсь мірі для фірми нові, критеріальні їх характеристики стали іншими.  

 В результаті нижченаведених процедур була сформована програма  

цільових заходів: 



- попереднє відбирання ризиків, які залишилися на рівні фірми, з 

урахуванням стратегії фірми, яку вона обрала, та вимоги до  процедур 

управління ними; 

- формування переліку превентивних заходів; 

- вибір методів управління ризиками. 

У результаті в програмі цільових заходів мають місце такі ризики: 

- ризики, що  потрапили під дію плану превентивних заходів; 

- ризики, що не потрапили під дію плану превентивних заходів. 

Для обох видів ризиків менеджер визначає конкретні методи з управління 

ними. 

Втілення плану превентивних заходів та застосування методів з  

управління ризиками в будь-якому випадку  приводять до того, що  змінюється 

імовірність настання збитку та його можливий розмір. Внаслідок цього, всі 

значення  ризиків компанії мають заново перераховуватися по цих двох 

основних характеристиках. 

Підсумковим  етапом остаточного формування програми цільових заходів 

щодо управління ризиками є розроблена програма з обов’язковим блоком  - 

планом превентивних заходів.   

Програма має містити такі частини: 

- план проведення превентивних заходів; 

- перелік ризиків, які не є в  плані превентивних заходів; 

- перелік ризиків, є в плані превентивних заходів; 

- конкретні управлінські  методи з усіх  типів ризиків. 

По всіх типах ризиків значення таких характеристик: 

- можливий розмір збитку у випадку ймовірного його настання;  

- однорідність і кількість аналогічних ризиків,  що перераховані 

враховуючи упровадження програми управління ризиками; 

- значення очікуваного, найбільш ймовірного та максимально можливого 

збитків. 



Способом, заснованим на співставленні значень максимально можливого, 

найбільш імовірного і очікуваного збитків до і після впровадження програми 

може оцінюватися ефективність розробки програми.  Співставлення 

проводиться з допомогою розрахунку коефіцієнта фінансових можливостей 

фірми по покриттю збитку.  Його можна розрахувати до  впровадження 

програми управління ризиками і після неї для очікуваного, найбільш 

ймовірного та максимально можливого. 

Фірма має фінансові можливості по покриттю відповідного виду збитку, 

коли  значення коефіцієнта рівне нулю або мінусове. І, відповідно,  фірма 

зазнає труднощів по його покриттю коефіцієнта, якщо  ж значення коефіцієнта 

більше нуля.  Аналіз та порівняння значень коефіцієнтів, які отримали для 

ситуації до і після впровадження програми цільових заходів дають можливість 

оцінити доцільність впровадження та розробки, побічно оцінити ефективність.  

Ефективність буде вищою по  упровадження програми цільових заходів якщо 

коефіцієнти будуть між собою розрізнятися. 

 

3.2 Обґрунтування системи мінімізації ризиків на підприємстві  

ПрАТ «ПІРАМІС» 

 

Основними ризиками для ПрАТ «ПІРАМІС» є ризики, що  пов'язані з 

укладанням  господарських договорів, серед системи способів мінімізації такі 

типи ризиків можна виділяти як один з пріоритетів системи. 

Використання страхових інструментів – це один зі способів зменшення 

ризиків для підприємства ПрАТ «ПІРАМІС» коли не виконуються невиконання 

господарські договори. Зразком у  страхуванні такого виду ризиків є 

підписання договорів страхування у випадку неможливості, коли  обговорені 

причинами, надання послуг (виконання робіт) за контрактами, що  раніше 

укладалися, та коли замовник відмовився від  виконання умов контракту. В 

даному випадку, страхувальнику потрібно відшкодовувати збитки,  що 



пов'язані з здійсненням заходів юридичного характеру та судовими витратами,  

втратами від інфляції та  пошуком нових клієнтів, та інше. 

В укладанні договорів для придбання ресурсів з постачальниками, що не 

мають можливості через поганий стан фінансів виконувати свої зобов’язання 

виражаються ризики  входження.  Цей тип ризиків дає можливість надавати 

послуги  неплатоспроможним клієнтам. В таких  випадках виникає ризик 

несвоєчасного окупність понесених витрат,  також у випадках невчасної оплати 

виконаних робіт, оплата послуг контракту, який виконує 

підприємство,необхідно йти на такі додаткові   додаткові витрати (втрати від 

інфляції,  судові витрати, організація заходів юридичного характеру, та інше.). 

Також відбувається зміна обсягу  наданих послуг. 

Для уникнення подібних втрат, підприємство повинне перевіряти 

клієнтську платоспроможність.  У підприємства  є можливість створення 

резервів на випадок витрат, які не передбачені, можливість прогнозу галузевої 

динаміки.   

Для зниження ризиків, коли можуть виникнути непередбачені витрати, 

також використовується страхування. Коли виникає перерва у господарській 

діяльності, є інші види страхування.   Організації та підприємства мають 

можливість,  наприклад, укладення договорів страхування у випадку перерви у 

своїй діяльності через несправність обладнання. Такий вид страхування  

здійснюється як доповнення  до страхування обладнання та установок  від 

впливу вологості, води, непередбачених обставин та злочинних дій третіх осіб 

та іншого.  

Окремого розгляду потребують такі види страхування - в результаті зміни 

кон'юнктури ринку - страхування від утрати доходу  та страхування 

тимчасового прибутку У випадку заключення таких договорів, страхова 

компанія відповідає тоді, коли у страхувальника виникли збитки, в разі 

неможливості забезпечення надавати послуги в той час, коли рівень попиту на 

них був найбільшим.  Коли на підприємстві заміняється застаріле обладнання, 



впроваджується нова техніка, виплачуються штрафні санкції та арбітражні 

судові витрати відбувається втрата прибутку.   

Щоб попередити ризики, або їх мінімізувати, необхідне встановлення на 

підприємстві твердої майнової відповідальності матеріально відповідальних 

осіб.  Також доречне використання такого методу мінімізації ризиків, як 

резервування засобів для покривання непередбачених витрат  або 

самострахування. Оцінка непередбачених витрат, яку ретельно розробили,  має 

можливість звести  до мінімуму перевитрати коштів. 

Цей напрямок нейтралізації  фінансових ризиків має такі основні   форми: 

- утворення додаткового фонду підприємства. Резервний фонд 

утворюється відповідно до статуту підприємства та  вимог законодавства; 

- створення  цільових резервних фондів. Зразком такого формування є  

фонд погашення безнадійної дебіторської заборгованості, фонд страхування 

цінового ризику, та інші фонди; 

- формування фінансових ресурсів за окремими елементами  оборотних 

активів підприємства та системи страхових запасів фінансових та матеріальних  

ресурсів. Величина потреби в страхових запасах за окремими елементами 

оборотних активів встановлена в процесі нормування запасів; 

- нерозподілена остача прибутку, який отримали в звітному періоді. 

Щоб визначити  структуру резерву на покриття непередбачених витрат 

треба здійснити на основі визначення непередбачених витрат за видами витрат, 

зразком є субконтракти, матеріали, заробітна плата. Такий розподіл  дозволяє  

визначати рівень ризику, який пов'язаний з різними категоріями витрат, який в 

подальшому поширюється на окремі переходи роботи фірми. 

Резерв не  можна  використовувати щоб компенсувати витрати,які 

понесені  унаслідок незадовільного виконання робіт. Для забезпечення 

наявності залишку на покриття майбутніх ризиків потрібно відслідковувати й 

оцінювати поточні витрати резерву. Під час  здійснення нових виробничих 

проектів може використовуватися спосіб визначення структури резерву 

непередбачених витрат через розподіл резерву на  спеціальний резерв, в якому  



містяться оплата позовів по контрактах, зростання витрат за окремими 

позиціями та надбавки на покриття росту цін, а також  загальний резерв, в 

якому повинні покриватися  зміни в кошторисі, доставка до загальної суми 

угоди та інші аналогічні елементи. 

Після того, як роботи виконані,  для яких виділено резерв на покривання 

непередбачуваних витрат, є можливість порівняння  планового і фактичного 

розподілу непередбачених витрат, на основі цього є можливість  визначення 

можливості  використовування  до завершення проекту непередбачених витрат. 

Саме тоді частина виділеного резерву, яка не використовувалася,  може 

повернутися в резерв проекту. 

Рекомендацією для даного підприємства є використання такого способу 

зниження ризику господарської діяльності як  лімітування щоб ефективно 

управляти позиковою політикою, ліквідністю та дебіторською заборгованістю . 

Цей спосіб можна застосовувати коли надавати послуги, виконувати роботи в 

кредит, надавати послуги, визначати  суми вкладеного капіталу та інше.  

- Система фінансових нормативів, які задовольняють лімітуватння 

концентрації ризиків, має містити: 

-  найбільший період, щоб  відволікти ресурси у дебіторську 

заборгованість; 

- забезпечити компенсацію можливих фінансових утрат по ризиках за 

рахунок передбаченої системи штрафних санкцій; 

- питома вага позикових засобів, що використовуються в 

господарській діяльності;  

- найбільший  розмір споживчого  або товарного кредиту що 

надається  одному замовнику 

- найменший розмір (питома вага) активів високоліквідної форми; 

На ПрАТ «Піраміс» застосовується диверсифікованість, як один з  

способів зниження ризику. Хоча можливості даного способу мінімізації ризику 

на досліджуваному не вичерпані. При одночасному збільшення розмірів 

фінансової діяльності доречним буде використання  диверсифікації фінансової 



діяльності . Хоча зростання короткострокових фінансових вкладень може 

призвести  приведе до росту ліквідності, а в той самий час, може призвести до 

зниження ризику. 

ПрАТ «ПІРАМІС», повинне врахувати політику держави в області 

ціноутворення, економічні коливання, та  дії конкурентів.  Тому, що для галузі 

нерухомості характерна наявність  гострої конкурентної боротьби компаніями   

- ризики  неоптимального розподілу ресурсів особливо важливі.   

Керування цими видами  ризиків здійснюється через маркетингові 

дослідження. Доцільним буде проведення  досліджень щоб визначити точну 

кількість конкурентів, вивчити можливі переваги клієнтів та  дії конкурентів 

Підсумки цих досліджень використовуються збутовим відділом щоб визначити 

пріоритети коли розподіляються ресурси, залежно від їх наявності. 

Прогнозування переваг клієнтів, коли враховуються дії конкуренті – в 

маркетинговій та збутовій  політиці. 

На підприємстві можуть використовуватися не лише перераховані вище 

рекомендації зі зниження ризиків, а й методи з мінімізації ризиків, пов’язані з 

додаванням окремих пунктів до контрактів з контрагентами. Ці пункти вказані 

нижче: 

- отримання певних гарантів від контрагентів; 

- зменшення реєстру форс-мажорних обставин в договорах з 

контрагентами; 

 забезпечення отримання додаткового рівня премії за ризик.  

Практикують отримання найбільш ефективного результату при 

сукупному  використанні різноманітних способів зниження ризику. Комбінація 

результатів у різних сполученнях, дає можливість досягнення найкращого  

співвідношення між необхідними затратами та рівнем досягнутого зниження 

ризику. 

Судячи з вищенаведеного, відзначаємо наступне, що  з фінансової точки 

зору на будь-якому підприємстві, з упровадженням запропонованого варіанту,   

система управління ризиками є дуже  витратною. 



 Отже, на початковому  етапі, коли запроваджується  система управління 

ризиками на підприємстві, є можливість обмежитися тим, що є  наявність 

ризик-менеджера чи начальника відділу управління ризиками , який має 

кваліфікацію  і досконало відібрана група фахівців  різних функціональних 

відділів: управління персоналом, планово-економічний, маркетингу, 

фінансового, в оперативному управлінні підлеглих ризик-менеджерові 

наслідком цього є перехід до матричної форми управління в організації. 

 

3.3 Розробка інформаційної системи управління ризиками 

 

У своїй діяльності підприємство ПрАТ «ПІРАМІС» піддається впливу 

ризикам різного характеру, які можуть виникати внаслідок внутрішніх та 

зовнішніх факторів. 

Наявність системи управління ризиками не тільки дозволить мінімізувати 

втрати та збитки, але також буде однією з найважливіших складових 

інвестиційної привабливості підприємства. 

Основними ризиками, що впливають на виробничо-господарську 

діяльність ПрАТ «ПІРАМІС» є: 

- податково політика; 

- високий рівень бюрократизації та корупції; 

- військові дії в країні; 

- епідеміологічна ситуація в країні; 

- курс національної валюти; 

- ціни на енергоносії; 

- конкуренція; 

- стихійні лиха. 

Для побудови інформаційної моделі системи управління ризиками на 

підприємстві ПрАТ «ПІРАМІС» ми використаєм систему бізнес-моделювання 

ОРГ-Майстер. Дана система дозволяє вирішити низку управлінських проблем 



на основі бізнес-моделювання та має унікальну функцію опису та оптимізації 

корпоративної діяльності. 

За допомогою ОРГ-Майстер можна побудувати функціональну модель 

системи управління ризиками в проекті підприємства (створює архітектурний 

опис підприємства: від корпоративних стратегічних цілей до систем, структур, 

процесів). Саме цілісний опис підприємства, де кожне рішення випливає з 

прийнятих раніше, і дозволяє домогтися оптимальної структури підприємства, 

а, отже, і досягнення максимальної її ефективності.  

Виходячи з основних цілей системи управління ризиками та 

використання інструменту ОРГ-Майстер була запропонована інформаційна 

модель управління ризиками на підприємстві ПрАТ «ПІРАМІС». 

Інформаційна модель управління ризиками складається з набору 

класифікаторів, матричних проекцій, аналізу та методів структурування 

ризиків.  

Для компанії ПрАТ «ПІРАМІС» організаційна модель управління 

ризиками включатиме такі класифікатори: 

- опції системи управління ризиками; 

- процеси системи управління ризиками; 

- організаційна структура системи управління ризиками. 

Модель структурування, аналізу та управління ризиками для  

ПрАТ «ПІРАМІС»   включатиме такі класифікатори: 

- ієрархічна структура ризиків; 

- ідентифікація ризиків; 

- оцінки характеристик ризиків; 

- рівень ризиків; 

- заходи реагування на ризики. 

Формування взаємозв'язку між моделлю організації управління ризиками 

на підприємства та моделлю структурування відбувається за допомогою 

матричних проекцій. 



Щодня підприємство ПрАТ «ПІРАМІС» піддається ризикам від 

операційної діяльності, ризикам стратегічних помилок та ризикам невдалих 

фінансових контрактів і без методів та механізмів управління ризиками на 

підприємстві, як правило, неможливо систематично здійснювати процес 

контролю  виникнення ризиків та своєчасного реагування на них.  

 

На підприємстві ПрАТ «ПІРАМІС» управління ризиками зазвичай 

зводиться до безсистемної реалізації превентивних заходів або до управління 

процесами для усунення наслідків ризиків, що мали місце, і ці методи дуже 

витратні, оскільки не можуть передбачити та запобігти втратам від ризику. 

Відповідно до діючої ділової практики ведення бізнесу, підприємства більше не 

прагнуть управляти наслідками несприятливих подій, а застосовують процеси, 

засновані на аналізі вибірок історичних фактів та оцінці виконаних ефективних 

заходів щодо зменшення наслідків ризику. 

ПрАТ «ПІРАМІС» впродовж двох років намагається побудувати 

корпоративну систему внутрішнього контролю та управління ризиками та  

планує запровадити автоматизовану систему управління ризиками, що 

дозволить швидко реагувати та управляти розвитком ризикових ситуацій 

починаючи від рівня співробітників до вищого керівництва підприємства. 

На даний час ПрАТ «ПІРАМІС» розпочато тестування автоматизованої 

підсистеми внутрішнього контролю та управління операційним ризиками. За 

попередніми даними тестування, ця підсистема може бути введена в 

експлуатацію на підприємстві у другій половині 2022 року. 

Така система управління ризиками дозволить ПрАТ «ПІРАМІС» 

зменшити витрати та прямі збитки порівняно з попередніми роками та 

підвищить ефективність роботи менеджерів з управління ризиками. 

Автоматизована система управління ризиками також дозволить 

здійснювати моніторинг ризиків, оцінювати ризики, швидко реагувати на появу 

та розвиток ризиків, збирати інформацію про деякі інструменти та методи 

управління ризиками, підвищувати стійкість підприємства до несприятливих 



факторів, мінімізувати фінансові наслідки, вести статистику порушень та 

загроз. 

На сьогодні такі типи систем активно використовуються в банківському 

секторі, але досвід впровадження автоматизованої системи управління 

ризиками в реальному секторі економіки України є унікальним. 

Далі детально розглянемо автоматизовану систему внутрішнього 

контролю та управління операційними ризиками, її розробку та поступове 

впровадження на ПрАТ «ПІРАМІС». 

Програма автоматизації управління ризиками «Risk Defender» дозволяє 

створити та керувати єдиним реєстром ризиків для центрального управління та 

філій та відстежувати ризики в режимі реального часу, у зручній та наочній 

формі, використовуючи показники індексаторів, звітів, графіків. 

Можливості  автоматизованої системи управління ризиками за їх 

функціоналом: 

1. Наскрізне тестування цілей (бізнес-процесів); 

2. Визначення ризиків за цілями (управління ризиками); 

3. Виявлення ризиків за проектами; 

4. Ієрархічна класифікація причин ризику; 

5. Підтримка можливості оцінки ризику, як якісної, так і кількісної (за 

вартісною шкалою); 

6. Оцінка ризику з точки зору кількох наслідків та цілей, на які впливає 

ризик; 

7. Залучення до участі в оцінці ризику експертів, отримання 

підсумкових оцінок з урахуванням ваги експертів; 

8. Використання заздалегідь підготовлених анкет для оцінки ризику; 

9. Оцінка властивого та залишкового ризику;  

10. Збір історичних даних щодо кожного ризику; 

11. Можливість визначення дати та періоду для переоцінки ризиків; 

12. Можливість визначати приблизну та фактичну вартість заходів щодо 

зменшення ризику; 



13. Можливість встановлення дати початку та закінчення реалізації 

заходів, частоту їх виконання моніторинг та контролю виконання;  

14. Можливість постійного моніторингу поточного стану впровадження 

та контролю управління ризиками; 

15. Оцінка ефективності системи управління ризиками в цілому та набору 

заходів, розроблених індивідуально для кожного ризику; 

16. Автоматизована система обміну повідомленнями та нагадування для 

відповідальних за кожен крок роботи з ризиками;  

17. Прикріплення звітів та будь-яких інших файлів на етапах управління 

ризиками;  

18. Архівування ризиків у системі; 

19. Накопичення статистичних даних щодо реалізації ризикових подій; 

20. Масштаб проектів включає управління всіма типами ризиків: від 

стратегічного до операційного. 

Це означає, що автоматизація управління ризиками дозволить підняти 

комплексну систему управління ризиками на новий рівень якості. Комплексна 

система включає систематичне управління всіма ризиками підприємства. Слід 

виділити наступні елементи комплексної системи управління ризиками як:  

1. Організаційна структура управління ризиками; 

2. Системи прийняття рішень з управлінням ризиками; 

3. Стратегічне планування з урахуванням ризиків; 

4. Нормативна база (методичні вказівки, правила тощо) з управління 

ризиками; 

5. Автоматизована системи управління ризиками. 

Комплексна система управління ризиками має такі властивості: 

1. Управління всіма видами ризиків; 

2. Розробка, впровадження та дотримання єдиної системи рішень з 

управління ризиками; 

3. Формування набору показників ризику, прийнятних для підприємства; 

4. В управлінні ризиками використовується портфельний підхід; 



5. Допомоги керівництву у прийнятті управлінських рішень з питань 

пов'язаних з ризиками; 

6. Вироблення рівня лояльності підприємства до ризиків (груп ризику або 

до конкретного ризику). 

Перш ніж впроваджувати автоматизовану систему управління ризиками 

на ПрАТ «ПІРАМІС» спочатку ми повинні визначити масштаб цього проекту. 

Віддаленою та більш результативною системою була б така, яка б охоплювала 

всі види ризиків які є пріоритетні для підприємства, органічно інтегрувалася в 

існуючу систему управління ризиками, була б оптимальною з точки зору 

фінансових витрат, трудових витрат та підсумкового ефекту від її 

використання. 

Також необхідно пам’ятати два основних правила реалізації такого 

проекту: 

1) робота автоматизованої системи управління ризиками повинна 

виправдовувати понесені витрати на її впровадження та обслуговування; 

2) керівництво підприємства повинно розуміти призначення системи та 

застосовувати її звіти та показники  у своїй роботі. 

У цьому випадку допоможе згенерований комплекс показників ризику, 

що дозволять спростити задачу відстеження найважливіших ризиків 

підприємства за встановленим критеріям та використовувати їх в подальшому 

для  прийняття управлінських рішень керівництвом. 

Автоматизована система управління ризиками покликана допомогти 

спеціалістам ПАТ «ПІРАМІС» автоматизувати усі процеси з управління 

ризиками та призначена для: запобігання подіям які несуть в собі ризик, 

зменшення можливих збитків та витрат підприємства. 

Головними завданнями автоматизованої системи управління ризиками є: 

1) реалізація автоматизованого системного підходу в сфері управління 

ризиками; 

2) реалізація механізмів аналізу ризиків із використанням сучасних 

статистичних і математичних методів; 



3) контроль за виконанням заходів із зменшення ризику та розрахунок 

економічного ефекту; 

4) реалізація механізмів автоматичного відстеження ефективності даної 

системи; 

5) отримання аналітичної звітності в режимі реального часу.  

Для даної системи передбачено створені каталогів з необхідними 

параметрами.  Система каталогів містить такі можливості: 

1. Створення багаторівневих каталогів даних; 

2. Взаємодії даних різних каталогів для спрощення роботи на етапах 

управління ризиками; 

3. Ієрархічна структура даних; 

4. Єдина модель метаданих; 

5. Управління нормативною та довідковою інформацією; 

6. Видалення, завантаження даних і можливість вносить зміни до них; 

7. Об’єднуватися із зовнішніми базами та сховищами даних. 

Технічні особливості автоматизованої системи управління ризиками: 

1) доступ до системи за технологією (web) клієнт; 

2) доступу до системи через Internet; 

3) використання серверної платформи на базі Microsoft Windows Server; 

4) можливість використання різноманітних систем управління базами 

даних (Microsoft SQL Server, Oracle Database Server 10g); 

5) можливість об’єднуватися з корпоративними порталами. 

Перед створенням системи управління ризиками, необхідно: 

1. Провести аналіз існуючих бізнес-процесів; 

2. Виявити точки ризику в бізнес-процесах; 

3. Визначити мету, завдання, вимоги до системи; 

4. Сформулювати організаційну структуру системи; 

5. Визначити масштаб проекту (обсяги фінансування, час який потрібен 

для впровадження, вибір інформаційної платформи для побудови системи); 



Політика в галузі управління ризиками та  організаційна структура, що 

відповідає  за систему управління ризиками буде визначена у  підсумку.  

Систему управління різними типами ризиків потрібно проводити в трьох 

етапах:  

1. Аналіз бізнес-процесів та  даних ; 

 2. Розробка системності по  управлінню типами ризиків; 

 3. Впровадженні системності управління ризиками. 

Етапами та строками по  роботах із впровадження автоматизованої 

системи управління ризиками (далі-АСУР). Термін таких впроваджень 

становить від двох до семи місяців. 

I. Збирання та аналіз інформації: 

- Ознайомлення з  бізнес-процесами, політикою ризик-менеджменту, 

існуючими ризиками; 

- аналіз інформації, що зібрали; 

- розробка заходів із впровадження АСУР. 

II. Планування технічного завдання: 

- аспекти змін та доопрацюваньАСУР; 

- функціональні вимоги до АСУР; 

- терміни виконання та собівартість робіт. 

III. Проектування та розробка рішень: 

- технічні виконання рішень (доробка або створення ).  

- Міграція даних: 

- аналіз даних, що існуть; 

- конвертація даних; 

- перенесення даних. 

V. Тестова експлуатація АСУР: 

- встановлення тестової версії АСУР; 

- навчання працівників роботи в системі; 

- аналіз  зауважень по внесенню коригувань у АСУ. 

VI. Передача АСУР в експлуатацію: 



- встановлення розробленого АСУР на робочі місця, які потребують 

цього, 

- навчання працівників роботи в системі; 

- передавання інструкцій та пакетів по юридичній документації до 

програмних продуктів. 

Ефекти, які виникають внаслідок провадження АСУР.  

Інструмент системи управління ризиком дозволяє автоматизованій 

системі , яка являється інструментом  системи управління ризиком  

підвищувати  ефективність процесу управління ризиками, тобто : 

1. Ведення статистики ризикових подій  і порушень ; 

2. Оперативність  реагування на появу та розвиток ризиків; 

3. Проводення вартісної оцінку ризиків: 

4. Ведення бази всіх ризиків і робота з значущими для компанії ризиками; 

5. Здійснення on-line моніторингу по  ризикам; 

6. Розробка системи зі зменшення наслідків ризику; 

7. Розрахування ефективності заходів, які застосовуються  ; 

Створення та передача в експлуатацію комплексної системи управління 

ризиками по результатах виконання проекту має такі складові: 

1. Організаційна структура з управлінь ризиками (опис адміністративної 

та функціональної підпорядкованості, склад структурних одиниць); 

2. Формалізована система прийняття управлінських рішень, також тих, 

які пов’язані з ризиками - у тому числі стратегічні, (система мотивації, розподіл 

відповідальності та прав, регламенти,); 

3. Методологічна база для використання  комплексної системи 

управління ризиками; 

4. Автоматизована система, яка може забезпечити роботу комплексної 

системи управління ризиками; 

5. Первісна карта ризиків. 

Варто відмітити, комплексним проектом є  впровадження системи 

управління ризикам. Бюджет проекту складається  з  витрат по залученню 



зовнішніх консультантів та купівлю та впровадження програмного 

забезпечення, освіта  співробітників, витрати на проведення моніторингу, 

контролю,  сесій аналізу. Хоча вже більшість керівників почали усвідомлювати  

життєву необхідність подібного роду проектів та успішно впроваджувати 

методологію системи управління ризиками на своєму підприємстві. 

За умови створення системи управління ризиками підприємства, яка 

автоматизована та адаптована до різних  проектів, що одночасно  виконуються, 

варто використовувати такі програмні продукти як Orgware та інструментальні 

засоби бізнес-моделювання, в яких передбачається систематизований опис 

функцій і процесів та організаційних структур,  де підвищується 

продуктивність внесення змін за рахунок сервісної обробки інформації та 

структурування.  

Для побудови інформаційної моделі, розробки з організаційних змін 

підрозділів управління проектними ризиками та розробки рішення моделювати 

процеси управління ризиками при реалізації проектів можна використати  

інформаційну технологію бізнес-моделювання ОРГ-Майстер. 

Інструментальні засоби ОРГ-Майстра формують  структурований перелік 

типових проектних ризиків,  проводять якісний і кількісний аналіз ризиків, 

описують прийняті заходи реагування на проектні ризики та методи управління 

ризиками проектів. Формування дає можливість ефективного розподілення 

виконавців та ресурси, коли розробляється  узагальнений план заходів 

реагування на ризики різних проектів, що виконуються підприємством, 

визначаються  напрямки організаційних змін, можна перелічити посади та  

штатний розклад підрозділу управління проектними ризиками. 

Можна використовувати в проектах ПрАТ «ПІРАМІС запропоновану 

інформаційну модель управління ризиками проектів підприємства.  

 



В підсумках дослідження виділили основні ризики ПрАТ «ПІРАМІС»: 

– Епідемологічна ситуація в країні; 

– погана економічно політична ситуація в країні; 

– конкуренція; 

– недосконалість законодавства; 

– стихійні лиха; 

Пропонується використовувати розроблену інформаційну модель 

управління ризиками проектів підприємства, при реалізації численних проектів 

ПрАТ «ПІРАМІС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

На основі проведених досліджень, робимо такі висновки.  

Після розгляду теоретичних основ системи управління ризиками на 

підприємстві визначаємо, що важливий фактор ефективності організації  - це 

управління ризиками, адже без нього немає можливості визначення своїх цілей 

в майбутньому.  Якщо компанія  не приймає до уваги ризики,  при визначенні 

цілей,то існує  є велика ймовірність понесення збитків.  

Отже, система цілеспрямoвaнoгo впливу на різні види ризику, які 

дозволяють уникнути в своїй сукупності, мінімізувати або значно зменшити 

негативні наслідки суб’єктивнo-oб’єктивнoгo характеру гoспoдaрськoгo 

середовища і позначається як процес управління ризиками на підприємстві. 

Залежно від специфіки діяльності підприємства є багато  різних 

класифікацій ризиків, що дає можливість здійснення ефективного управління 

ризиками.   Перед управління будь-чим  треба бути обізнаним з переліком 

перепон, що можуть виникнути, з причинами, що можуть призвести до 

неефективності  застосованих заходів. Найточніше уявлення з підприємницьких 

ризиків , що зумовлюються конкретними напрямами діяльності підприємства, 

дає класифікація ризиків. Саме вона дає змогу використовувати  ефективний 

ризик-менеджмент. 

ПрАТ «Піраміс» - юридична особа, що є  об’єктом нашого дослідження. 

Підприємство здійснює  діяльність на підставі Статуту, має самостійний 

баланс, печатку та штамп зі своїм повним найменуванням та власною 

символікою,розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, 

фірмовий бланк, працює згідно норм чинного законодавства України. 

Мета діяльності товариства -  є отримання прибутку, об'єднання 

фінансових та матеріальних ресурсів фізичних та юридичних осіб для 

здійснення постачальницько-збутової діяльності,  економічної та  технологічної 

діяльності, для  задоволення громадян в продукції та послуг товариства, потреб 



підприємств всіх форм власності  шляхом здійснення виробничо-господарської 

та іншої діяльності. 

У роботі досліджена фінансово-господарська діяльність  

ПрАТ «ПІРАМІС». Періодом дослідження взято 2017-2019 роки. У компанії 

відзначається низький рівень забезпеченості власними оборотними коштами на 

кінець 2018 та 2019 років та вона має низьку фінансову стійкість в той час, як в 

кінці  2017 року власного капіталу вистачало  для покриття необоротних 

активів. Незважаючи на це, у ПрАТ «ПІРАМІС» є задовільна структура 

позикового капіталу, показник маневреності з позитивним значенням, яке  

знаходиться в межах нормального. Фінансова стійкість ПрАТ «ПІРАМІС» за 

досліджуваний період погіршилась з абсолютної фінансової стійкості на кінець 

2017 року до нестійкого фінансового стану на кінець 2018-2019 років. 

Позитивним відзначимо зміни внаслідок фінансових результатів від 

операційної діяльності , адже зростання  прибутку до 2132,00 тис. грн. у 2019 

році (у 2017 році – 807,00 тис. грн.) свідчить про це, зменшення  інших 

операційних витрат з 2018 року (9890,00 тис. грн.), за звітний 2019 рік, які 

склали  5656,00 тис. грн. також є позитивним наслідком.  

За останніх 3 роки ми спостерігаємо як зростають показники  від 

звичайної діяльності по  фінансових результатах. За цей період  статутний та 

резервний капітали незмінні, величина власного капіталу -  стабільна. 

Отже, необхідність здійснення управління ризиками є метою зниження 

фінансової нестійкості та стабілізації положення Щоб реалізувати функцію 

управління ризиками на підприємстві потрібно витрачати багато часу, 

організаційних зусиль та інших ресурсів.  

Хоча система не є повною, за результатами аналізу ми бачимо, що 

завдяки деяким  прийомам по  зниженнях ризиків підприємство працює 

успішно. Такі види ризиків майнові, ризики зміни кон’юнктури ринку, 

інфляційні ризики, відмова клієнтів від виконання договорів та виникнення 

дебіторської заборгованості, виникнення непередбачених втрат мають вплив на 

підприємство.  Наслідками даного положення є відсутність досвідчених 



фахівців з управління ризиками, нестабільність законодавства в страхуванні 

ризику, нестабільна політична та економічна ситуації, відсутня страхова 

культура, це може призвести  до відсутності інтересу по страхуванню ризиків. 

Щодо методів по зменшенню ризиків, що використовувалися на ПрАТ 

«Піраміс»  основною є диверсифікація по видах діяльності, майнове 

страхування, а також перевірка нормативно-правового та соціально-

економічного середовища.  Слід зазначити, що на підприємстві, проводилася   

кількісна оцінка ризиків ПрАТ «ПІРАМІС», а саме – можливість настання 

ризику банкрутства та неповернення боргу. Підводячи підсумки,  зроблені на 

основі аналізів ризиків і методів, які використовувалися для їх зиження 

фінансового стану компанії, були розроблені рекомендації по управлінню 

ризиками. 
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