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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД  
ДО ОЦІНКИ ВНУТРІШНІХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

METHODICAL APPROACH  
TO THE ASSESSMENT OF INTERNAL ENTERPRISE RISK

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання, пов’язане з вивченням та 

аналізом підходів до оцінювання ризиків підприємства. Об-
ґрунтовано доцільність поєднання різних методів кількісного 
оцінювання ризиків, тобто використання комбінованого мето-
ду. Запропоновано трирівневу систему оцінки ризиків госпо-
дарської діяльності, що описує та характеризує внутрішні ри-
зики елементів організації, її основних підсистем та загальний 
(інтегрований) ризик підприємства як системи. У розрізі ана-
лізу окремих елементів організації сформульовано основні 
види ризиків, які можуть бути загрозливими для організації, у 
розрізі окремих підсистем запропоновано перелік індикаторів 
ризиків підсистем.

Ключові слова: ризик, оцінка ризиків, ризики елементів, 
ризики підсистем, трирівнева система оцінки ризиків, інтегро-
ваний внутрішній ризик підприємства

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с изучением и 

анализом подходов к оценке рисков предприятия. Обоснова-
на целесообразность сочетания различных методов количе-
ственной оценки рисков, то есть использования комбиниро-
ванного метода. Предложено трехуровневую систему оценки 
рисков хозяйственной деятельности, которая описывает и 
характеризует внутренние риски элементов организации, ее 
основных подсистем и общий (интегрированный) риск пред-
приятия как системы. В разрезе анализа отдельных элемен-
тов организации сформулированы основные виды рисков, 
которые могут быть угрожающими для организации, в раз-
резе отдельных подсистем предложен перечень индикаторов 
рисков подсистем.

Ключевые слова: риск, оценка рисков, риски элементов, 
риски подсистем, трехуровневая система оценки рисков, инте-
грированный внутренний риск предприятия. 

АNNOTATION
In the article considered the questions, which related to the 

study and analysis of approaches to risk assessment company. 
The necessity of combining different methods of quantitative risk 
assessment has been justified. A three-level system of risk assess-
ment of economic activity has been suggested, it characterizes and 
describes the internal risk elements of its major subsystems and 
overall (integrated) risk enterprise as a system. The basic types of 
risks have been formulated, which can be dangerous for an organ-
ization, list of indicators of risk subsystems has been proposed.

Keywords: risk, risk assessment, risk elements, the risks sub-
systems, three-level system of risk assessment, integrated enter-
prise internal risk.

Постановка проблеми. Важливим етапом 
процесу ризик-менеджменту є оцінка ризиків. 
Метою цього етапу є ідентифікація ризиків 
та визначення їх величини. Більшість вітчиз-
няних науковців дотримуються погляду, що 
оцінка ризиків може проводитися кількісним 
або ж якісним способом, що є одним із най-

більш трудомістких та відповідальних етапів 
процесу управління ризиками, який полягає 
у визначенні ступеня його серйозності і небез-
пеки. Якісна оцінка передбачає виявлення дже-
рел, факторів та причин ризику, встановлення 
потенційних зон ризику, тобто виявлення 
робіт, процесів, під час виконання яких вини-
кає ризик, та з’ясування можливих вигод чи 
втрат, що можуть настати у результаті реаліза-
ції ризикованого рішення. 

Якісний аналіз є чи не найскладнішим у еко-
номічній ризикології. Він потребує ґрунтовних 
знань як теорії економіки, бізнесу, фінансів, 
так і низки спеціальних предметів, необхідних 
для підготовки конкурентноздатного на ринку 
праці фахівця певного напряму. Необхідна 
також наявність певного практичного досвіду в 
обраній сфері економічної діяльності [1, с. 130].

Кількісна оцінка передбачає визначення 
ймовірності появи ризикових подій, величини 
збитку та оцінки ступеня ризику. Для кількіс-
ної оцінки ризику використовують різноманітні 
методи – статистичний, експертний, розрахун-
ково-аналітичний, метод аналізу доцільності 
витрат, аналіз чутливості, метод використання 
аналогів та інші. Проте аналіз методів, які 
застосовуються для кількісної оцінки ризику, 
показує, що жоден із них не є універсальним, 
кожний має низку недоліків та переваг і потре-
бує значного обсягу інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням питань аналізу та оцінювання 
ризиків підприємства займалися вітчизняні 
та зарубіжні вчені-економісти В. Вітлінський, 
П. Грабовий, Л. Лігоненко, В. Лук’янова, 
Н. Подольчак, А. Старостіна, О. Устенко, 
О. Ястремський. Зазначені вчені зробили зна-
чний внесок у розробку теоретичних та прак-
тичних аспектів щодо оцінювання різних 
видів ризику та аналіз їх впливу на діяльність 
суб’єктів господарювання. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас, незважаючи на 
вагомий науковий доробок учених і практиків, 
питання розвитку та поглиблення оцінювання 
ризиків господарської діяльності суб’єктів гос-
подарювання в сучасних динамічних умовах 
залишаються невирішеними, що зумовлює ек
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актуальність, наукову та практичну значимість 
цього дослідження. 

Метою статті є розроблення системи оцінки 
ризиків господарської діяльності, що описує 
ризики елементів організації, її основних під-
систем і загальний (інтегрований) ризик під-
приємства як системи, що характеризує стан 
підприємства за розробленою шкалою оцінки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Своєчасність і правильність оцінки ризику 
безпосередньо впливає на прийняття управ-
лінських рішень, результати діяльності під-
приємства, на величину можливих втрат або 
очікуваних прибутків.

Проте нині вітчизняні менеджери в оціню-
ванні ризику зазвичай покладаються на власну 
інтуїцію, авторитет чи на досвід своїх попере-
дників. Лише незначний відсоток керівників 
здатний оцінити ризик із використанням еко-
номіко-математичних методів [2, с. 15].

Вибір методу оцінки, який можливо та 
доцільно використовувати, залежить від харак-
теру ризику, інформаційного забезпечення 
дослідження, важливості точної оцінки вірогід-
ності виникнення ризикової події [3, с. 19]. 

У процесі дослідження різних методів оці-
нювання ризиків дійшли висновку, що наявні 
методи застосовуються для одного виду ризику, а 
це не відповідає системному підходу та зумовило 
розробку трирівневої системи оцінки, яка опи-
сує та характеризує внутрішні ризики елементів 
організації, її основних підсистем і загальний 
ризик підприємства як системи (рис. 1).

Зазначимо, що основними елементами орга-
нізації як системи є засоби праці, предмети 
праці та сама праця людини. На сучасному 
етапі до цього переліку треба додати ще два еле-
менти – інформацію та фінанси. 

Таким чином, на першому етапі запропоно-
ваної трирівневої системи необхідно визначити 
та оцінити ризики, які притаманні зазначеним 
елементам. Приклади можливих ризиків, які 
характеризують елементи організації, наведено 
в табл. 1. Для оцінки ступеня ризиків елемен-
тів, на наш погляд, доречним виглядає вико-
ристання статистичного та аналітичного мето-
дів та аналізу доцільності витрат.

Аналізуючи ризики другого рівня трирівне-
вої системи оцінювання, необхідно розглядати 
організацію (систему) як сукупність виробничо-
технічної, кадрово-інтелектуальної, фінансо-
вої, комерційної, інноваційно-інвестиційної та 
інформаційної підсистем. 

Виробничо-технічна підсистема базується на 
поєднанні техніки, технології та праці людей 
у процесі виробництва. Ризики, які характерні 
для цієї підсистеми, пов’язані з виходом із ладу 
обладнання, його простоюванням, неефективним 
використанням, збоями у виробництві, старін-
ням техніки, її невідповідністю сучасним умо-
вам, порушенням технології, низькою якістю та 
неефективним використанням сировини, мате-
ріалів та робочої сили. Крім того, виокремимо 

ризик аварій через зношування обладнання, 
недотримання технологій; ризик випуску нея-
кісної продукції; зростання собівартості вироб-
ництва. Використання підприємством унікаль-
ного обладнання чи технології може спричинити 
появу специфічних видів ризику.

Ризики підсистем 
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Оцінка ризиків підприємства

Рис. 1. Трирівнева система оцінювання  
внутрішніх ризиків

Джерело: складено автором

Фінансова підсистема включає планування, 
нагромадження, розподіл та ефективне вико-
ристання різних фінансових ресурсів. Ризики, 
які притаманні цій підсистемі, характеризу-
ються ймовірністю втрати фінансових ресурсів 
під час здійснення фінансових операцій, неви-
конання обов’язків перед кредиторами, інвесто-
рами, зниженням фінансової стійкості підпри-
ємства тощо.

Комерційна підсистема визначає маркетин-
гову політику і політику постачання підпри-
ємства та залежить від ризиків, що пов’язані 
з реалізацією готової продукції та закупівлею 
сировини у матеріалів, таких як ризик недопо-
стачання сировини; зміна умов поставок (ціна, 
терміни, якість, кількість); ризик несвоєчасного 
забезпечення ресурсами; ризик зростання собі-
вартості продукції через зростання цін; ризик 
збоїв у виробництві внаслідок проблем із поста-
чальниками; зміна потреб та пріоритетів спо-
живачів; ризики помилкового вибору товарної, 
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цінової, збутової стратегії; ризики зниження 
цін конкурентами тощо.

До кадрово-інтелектуальної підсистеми орга-
нізації входять кількісний та якісний склад 
персоналу, його здібності, компетентність, про-
дуктивність та ефективна праця. Цій підсистемі 
притаманні ризики, пов’язані з некомпетент-
ністю персоналу, його свідомим чи несвідомим 
впливом. До них можна віднести ризик хибного 
цілепокладання, ризик неефективного управ-
ління, ризик непрофесійності кадрів, ризик 
незабезпеченості кадрами, плинність кадрів, 
втрату ключових спеціалістів, розголошення 
конфіденційної інформації, зниження продук-
тивності праці, ризик страйків, ризик неналеж-
ного виконання або невиконання обов’язків у 
межах визначених функцій тощо.

Складниками інформаційної підсистеми є 
інформаційне забезпечення, правове забезпе-
чення та організаційно-технічне забезпечення. 
Роль інформаційного забезпечення полягає у 
своєчасному забезпеченні керівників різних 
рівнів достовірною та повною інформацією для 
прийняття управлінських рішень та ефектив-
ним її використанням. Правове забезпечення 
ґрунтується на законодавчих і нормативних 
актах із різних питань, прийнятих на міждер-
жавному, державному, регіональному та міс-

цевому рівнях. Організаційно-технічне забез-
печення включає комплекс робіт щодо аналізу 
стратегії розвитку організації, її конкурентноз-
датності, формування ефективної структури, 
планування питань щодо організації технічного 
обслуговування виробництва тощо. Ризики, які 
притаманні цій підсистемі, характеризуються 
ймовірністю отримання недостовірної, неповної 
інформації або ж її неотримання і, як наслі-
док, прийняття неефективних управлінських 
рішень. Інформаційні ризики супроводжується 
також ситуаціями втрати інформації, її витоку 
та несвоєчасним надходженням. 

Інноваційно-інвестиційна підсистема харак-
теризує активність організації щодо впрова-
дження новинок та інвестиційної діяльності і 
супроводжується ризиками у процесі реалізації 
інвестиційно-інноваційних проектів. 

На нашу думку, для оцінки ступеня ризику 
підсистем організації доречно застосовувати 
метод аналогій, експертний та аналітичний 
метод, «дерево рішень» та проводити оцінку на 
основі аналізу фінансового стану підприємства.

Рівень ризиків наведених підсистем орга-
нізації визначається за розробленою системою 
індикаторів, в якій повинна враховуватися спе-
цифіка діяльності організації. Приклади інди-
каторів підсистем ризику наведено в таблиці 2.

Таблиця 1 
Перелік ризиків для елементів організації

Елементи 
системи 

(організації) 
Об’єкт ризику Ризики

Засоби праці

– будинки та споруди;
– обладнання та устаткування;
– засоби пересування;
– електронно-обчислювальна техніка.

– ризик поломки обладнання;
– ризик аварії, вибуху, пожежі;
– ризик крадіжок чи навмисного пошкодження;
– ризик простою обладнання, устаткування;
– ризик неефективного використання об’єктів;
– ризик випуску неякісної продукції.

Предмети 
праці

– сировина, матеріали;
– незавершене виробництво;
– готова продукція (в процесі продажу, 
збуту, транспортування).

– ризик неефективного використання сировини, 
матеріалів;
– ризик втрати чи пошкодження продукції;
– ризик невчасності оплат;
– ризик несвоєчасних поставок;
– ризик протиправних дій осіб;
– ризик зростання цін на сировину, матеріали.

Праця 
людини

– апарат працівників;
– відносини в колективі;
– організаційний клімат.

– ризик забастовок;
– ризик звільнення працівників;
– ризик втрати працівників через хворобу чи 
смерть;
– ризик зниження продуктивності праці;
– ризик неефективного управління;
– ризик розголошення комерційної таємниці.

Інформація

– матеріали архіву;
– документи;
– електронні бази даних;
– інформація на електронних носіях.

– ризик втрати інформації;
– ризик порушення цілісності інформації;
– ризик несвоєчасного надходження інформації;
– ризик витоку та розголошення інформації;
– ризик надходження та використання недосто-
вірної інформації.

Фінанси

– дохід підприємства;
– прибуток підприємства;
– власний капітал;
– довгострокові та поточні зобов’язання;
– грошові засоби на рахунках та готівка 
в касі;
– дебіторська заборгованість;
– цінні папери.

– ризик неефективного використання фінансових 
ресурсів;
– ризик неплатоспроможності;
– ризик зниження фінансової стійкості;
– ризик ліквідності;
– валютний ризик;
– інфляційний ризик;
– ризик неповернення зобов’язань.
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Такий підхід передбачає, що оцінка індика-
тора ризику розраховується як співвідношення 
фактичного значення аналізованого показника 
та рекомендованого.

Таким чином, рівень ризику підсистеми 
організації розраховують за формулою:
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де Рп – ризик підсистеми підприємства;
Зі – коефіцієнт вагомості і-го індикатора 

ризику, що визначається експертним шляхом;
Фі – фактичне значення і-го показника;
Ні – рекомендоване значення і-го показника;
n – кількість індикаторів (показників), що 

включені для оцінки цієї підсистеми організації;
к – коефіцієнт, який дорівнює 1, якщо зрос-

тання значення показника позитивно впливає 
на діяльність підприємства, та –1, якщо його 
зростання негативно впливає на підприємство.

Інтегрований внутрішній ризик організа-
ції як системи є середньозваженим значенням 
рівнів ризику виробничо-технічної, фінансової, 
комерційної, кадрово-інтелектуальної, інфор-

маційної та інноваційно-інвестиційної підсис-
тем та визначається за формулою:
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де ІР – інтегрований внутрішній ризик орга-
нізації;

Кj – коефіцієнт вагомості j-ої підсистеми 
організації;

РПj – ризик і-ої підсистеми організації;
m – кількість підсистем організації. 
Зазначимо, що важливим питанням, що впли-

ває на достовірність інтегральної оцінки внутріш-
нього ризику, є визначення коефіцієнтів вагомості 
як окремих індикаторів ризику, так і окремих під-
систем організації, що визначаються експертним 
шляхом. Тому треба ретельно підбирати експер-
тів, враховувати їхню компетенцію, кількість та 
виключити їхній вплив один на одного.

У таблиці 3 наведено шкалу оцінок рівня 
інтегрованого ризику організації та загальну 
характеристику стану підприємства залежно 
від розрахованого показника.

Висновки. Таким чином, запропонована 
методика трирівневої оцінки ризиків дає інстру-

Таблиця 2
Індикатори ризиків підсистем організації

Підсистема 
організації Індикатори ризиків

Виробничо-
технічна

Рівень завантаженості виробничих потужностей, фондовіддача, ступінь переробки сиро-
вини, коефіцієнт зносу обладнання, виробничі втрати, коефіцієнт оновлення обладнання 
та інші.

Фінансова
Коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт манев-
рування власних коштів, коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт оборотності оборотних 
коштів, рентабельність активів тощо.

Комерційна
Частка підприємства на ринку, темп росту цін на сировину, темп росту цін на продукцію 
підприємства, коефіцієнт забезпечення сировиною, співвідношення темпів росту доходу 
від реалізації та темпів росту дебіторської заборгованості тощо.

Кадрово-інте-
лектуальна

Темпи росту продуктивності праці, рентабельність персоналу, частка співробітників, які 
підвищили кваліфікацію, співвідношення темпів росту продуктивності праці та фонду 
оплати праці, плинність кадрів, коефіцієнт виконання обов’язків, коефіцієнт трудової 
дисципліни, інші.

Інформаційна Коефіцієнт вірогідності документації, коефіцієнт використання інформації, коефіцієнт 
якості управлінської документації, інші.

Інноваційно-
інвестиційна

Коефіцієнт інвестування, ступінь інноваційного розвитку підприємства, рівень виконання 
планів зі впровадження інновацій тощо. 

Таблиця 3
Шкала оцінок рівня інтегрованого внутрішнього ризику організації

Значення 
показника

Ступінь ризику 
підприємства Характеристика стану підприємства

0–0,20 низький
Платоспроможність підприємства висока, що зумовлено його ефективною 
діяльністю. Проте підприємство може відчувати незначні тимчасові фінан-
сові труднощі.

0,21–0,40 допустимий
Підприємство платоспроможне, проте спостерігається тимчасове зниження 
його конкурентноздатність, що впливає на нестабільність результатів діяль-
ності.

0,41–0,60 середній Спостерігається фінансова стагнація підприємства. Платоспроможність 
нестійка. Ймовірність настання банкрутства невисока.

0,61–0,80 високий Підприємство характеризується фінансовою нестійкістю, що загрожує його 
життєдіяльності. Високий ризик втрати платоспроможності.

0,81–1,00 катастрофічний Підприємство неплатоспроможне та перебуває у стані банкрутства.
Джерело: складено автором
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менти для якісної та кількісної оцінки окремих 
елементів та підсистем організації, визначення 
інтегрованої оцінки ризику та оціночну шкалу 
значень ступеню інтегрованого ризику. Розро-
блена трирівнева система має практичну цін-
ність для промислових підприємств та може 
використовуватися в аналізі ступеня інтегрова-
ного внутрішнього ризику. 

Безперечно, ризики на трьох рівнях впли-
вають на результати господарської діяльності 
організації, тому їх варто знати, вміти перед-
бачати, враховувати, оцінювати та намагатися 
оптимізувати їхній вплив.

Необхідно зазначити, що запропонована три-
рівнева система зорієнтована на визначення та 
оцінювання внутрішніх ризиків, оскільки орга-
нізація може впливати на них та контролювати. 

Щодо зовнішніх факторів, що спричиняють 
ризики, то керівники певною мірою можуть 
мати на них вплив, але не контролювати. 
Проте не можна ігнорувати вплив цих факто-
рів, оскільки їхня дія може мати критичний 
або катастрофічний вплив.
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