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У статті розглядаються проблеми невизначеності та ризику у діяльності підприємств. Уза�
гальнені теоретичні підходи до ідентифікації ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприє�
мства. Розроблені практичні рекомендації щодо вдосконалення системи управління ризиками
ЗЕД підприємства.

УДК 339.9.012

Трансформація народного господарства до ринко%
вої економіки створює для зовнішньоекономічної діяль%
ності зовсім нові умови, принципово відмінне системне
оточення. Процес розвитку ринкового господарства у
конкурентному середовищі сприяє швидкому формуван%
ню альтернативних варіантних структур зовнішньоеконо%
мічної діяльності, такі як торгівельні будинки, посеред%
ницькі фірми з більш високою кінцевою результативні%
стю. У практиці господарювання країн із ринковою еко%
номікою знаходить повне підтвердження факт, що при%
сутність ризику в діяльності вільних суб’єктів ринку з
метою одержання максимально можливих результатів є
складовою їх стратегії і тактики. Однак якщо при існу%
ванні ризиконасиченості діяльності не провадиться її все%
бічний аналіз, не враховуються всі можливі наслідки ри%
зикових дій та комплексна характеристика конкретного
суб’єкта ринку, то вона призводить до непередбачува%
них, у більшості випадків негативних наслідків.

Наукова розробка правил економічної та соціальної
поведінки системи управління підприємством в умовах ри%
зику на ринку, обґрунтування оптимальної управлінської
стратегії, що дозволяє усунути негативні наслідки
зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування, набу%
вають особливої актуальності. В міру розвитку ринкових
відносин в Україні та розширення кількості суб’єктів
підприємницької діяльності, що займаються зовнішньою
торгівлею, з’являються нові фактори, які впливають на
функціонування підприємств%експортерів — це, насампе%
ред, частота прийняття рішень, пов’язаних з ризиком, що
збільшується з подальшим розвитком підприємництва.
Ігнорування питань вчасного визначення ступеня допус%
тимого ризику може привести до банкрутства підприєм%
ства або інших, менш складних негативних явищ.

На сьогодні проблеми невизначеності та ризику у
діяльності підприємств розглядаються на теоретичному
рівні у працях українських та зарубіжних учених: Берези
І.В., Бузько І.Р., Глухова В.В., Козелецького Ю., Ланге
О., Лапусти М.Г., Лімітовського М.А., Перерви П.Г., По%
номаренко О.М., Пушкаря О.І., Розенберга М.Г., Дж. Рог%
гера, Роджерса Ф., Т. Сааті, Лоренса В. Туллі, Фішера
С., Юрма У. та інших. В працях цих авторів розглянуто
загальні ризики підприємницької діяльності, подано кла%
сифікації за видами ризиків, наведено характеристики
методів їх вимірювання, управління, моделювання та зни%
ження. Однак поза увагою лишаються ризики зовнішнь%

оекономічної діяльності.
Мета даної статті полягає в узагальненні теоретич%

них підходів до ідентифікації ризиків зовнішньоеконом%
ічної діяльності підприємства та розробці практичних ре%
комендацій щодо вдосконалення системи управління
ризиками ЗЕД підприємства.

Усі без винятку економічні явища мають вартісний ха%
рактер. Вартість "сидить" і в ризику, характеризуючи в
тому чи іншому ступені збиток, як елемент економічної
системи, ризик одержує вартісне визначення, системно
обумовлене змістом втрат.

Ризиками ЗЕД підприємств можна управляти, тобто
використовувати різні виміри, що дозволяють деякою
мірою прогнозувати настання ризикової події і вжити за%
ходи по зниженню чи запобіганню ризику.

Принципи управління ризиками включають:
1. Виділення ризиків, що належать до першочерго%

вого вирішення. Найважливішим критерієм визначення
таких ризиків є можливий максимальний збиток по ним.

2. Оцінку імовірності настання ризику і розміру мож%
ливого збитку. При високій імовірності ризику страхуван%
ня не є найкращим варіантом захисту, тому що страху%
вання найбільш доцільне, коли існує мала імовірність
страхової події і досить велика імовірність збитку.

3. Оцінку передачі ризиків з урахуванням співвідношен%
ня між страховою премією і страховою сумою. Збиток від
ризику не потрібно приймати, якщо розмір збитку віднос%
но великий у порівнянні з зекономленою премією [1].

Управління і ризик — взаємозалежні компоненти
економічної системи. Перше само може виступати дже%
релом другого. Особливо наочно це проявилося на по%
чатковому етапі трансформації економіки: втрата її ке%
рованості створила ситуацію тотального ризику для
підприємницької діяльності і зовнішньоекономічної в
тому числі. Відновлення макрорівневого управління, у
свою чергу, вимагає реалізації конструктивного госпо%
дарського потенціалу ризику на мікрорівні.

Останнім часом у літературі з’явився цілий ряд робіт
[1; 2; 3;], де вперше надано комплексний підхід до систе%
ми управління ризиком. Ризик, таким чином, поєднано з
усіма функціями менеджменту у підприємницькій діяль%
ності (плануванням, організацією, оперативним управлі%
нням персоналом, економічним контролем). Це означає,
що необхідно мати й особливий менеджмент ризику, тоб%
то специфічну систему (підсистему) управління, що
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ґрунтується на пізнанні економічної сутності ризику, роз%
робці і реалізації стратегії відношення до нього в підприє%
мницькій діяльності.

В основі ризику%менеджменту підприємств повинен
бути цілеспрямований пошук і організація роботи по зни%
женню ступеня ризику, одержання і збільшення доходу
в невизначеній господарській ситуації.

 Розглянемо докладніше запропоновані методи, ви%
користовувані в стратегічному ризику%менеджменті.

Перший метод — усунення, запобігання ризику. Сто%
совно до ризиків, пов’язаних зі стихійною дією природ%
них сил, застосування даного методу взагалі не можли%
ве. Необхідно уникати катастрофічних ризиків, здатних
викликати втрати, близькі до розміру власних оборотних
коштів (ризик можна вважати критичним, якщо втрати
чистого прибутку можуть досягти 75%) [4]. Очевидно,
усіма доступними методами потрібно уникати ризику не%
життєздатності проекту.

Другий метод управління ризиком — зменшення не%
сприятливого впливу тих чи інших факторів на результати
виробництва й у цілому підприємницької діяльності. Він
припускає прийняття всіх можливих попереджуючих за%
ходів: підвищення якості планування, організації і управл%
іння виробництвом гнучких технологій і створення систе%
ми резервних фондів, поліпшення державного регулюван%
ня в підприємництві шляхом створення відповідних пара%
метрів економічного і правового середовища; вибір опти%
мальної товарної стратегії і стратегії підприємницьких
структур на ринку факторів виробництва; здійснення інно%
ваційного маркетингу і диверсифікованості виробництва.

Третій метод ризик%менеджменту — його передача,
переклад. Цей метод реалізується шляхом формування
ефективної системи страхування усіх видів ризику,ство%
рення акціонерних товариств (як суспільств з обмеженою
майновою відповідальністю), й інших аналогічних дій.

Найбільш діючий метод ризикового менеджменту є
четвертий — оволодіння ризиком. Застосовується, коли
потенційні втрати незначні, коли робиться все можливе
для попередження чи зниження збитку від впливу обста%
вин, коли, головне, чітко виявити шанси на одержання
високого доходу. Щоб свідомо йти на ризик, підприємець
повинен спиратися на знання економічних, природних,
інших законів і закономірностей, на належний фундамент
інформації, на науково розроблену теорію прийняття уп%
равлінських рішень і механізм їх реалізації.

На практиці усі запропоновані методи управління ри%
зиком зовнішньоекономічної угоди застосовуються у
формі введення до зовнішньоторговельного контракту
визначених застережень чи доповнень до основних умов
угоди для зниження імовірності настання ризику. Тому
необхідно розробляти контракт індивідуальний для кож%
ної угоди, для кожного окремого підприємства, урахо%
вуючи його фінансові можливості і ризикованість його
керівника, адже рівень чи величина ризику, що може
прийняти на себе підприємство, різні.

Таким чином, враховуючи те, що ризик є обов’язко%
вим елементом будь%якої економіки — нестабільність,
мінливість середовища, в якому здійснюються операції
на зовнішньому ринку, є однією з головних причин, що
викликають у реальному житті ризик зовнішньоекономі%
чної діяльності підприємства.

Під ризиком зовнішньоекономічної діяльності варто
розуміти імовірність одержання додаткового прибутку чи
збитків у сфері специфічної, строго регламентованої уп%
равлінської діяльності, зв’язаної з визначенням можливих
відхилень від поставленої мети, які можна якісно і кількісно

охарактеризувати. Такий підхід є універсальним і вимагає
розробки і впровадження заходів для мінімізації негатив%
ного впливу ризиків на результати усіх видів підприємниц%
тва в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств вима%
гає особливої уваги з боку ризик%менеджменту з наступ%
них причин:

1) угоди і реалізовані проекти відрізняються великим
масштабом. Тому з фінансової точки зору для організації
зовнішньоекономічної діяльності підприємств ризик най%
частіше носить критичний (при якому загрожує втрата ви%
ручки) або катастрофічний (при якому виникає неплатос%
проможність) характер;

2) підвищений ризик такої діяльності пов’язаний з
відмінностями правових систем держав, у яких діють
організації%контрагенти, обмеженим обсягом інформації
про підприємство%контрагента, можливістю негативного
впливу третьої сторони і підприємств%конкурентів, непов%
нотою знання ділових звичаїв, бюрократичних особли%
востей, ринків іншої країни, кліматичних умов і ін.;

3) географічною роз’єднаністю окремих елементів
виробничої, транспортної, торгової і інших видів діяль%
ності, що є елементами зовнішньоекономічної угоди, що
підвищує ризик несприятливих природних і інших видів
впливів при реалізації проекту і т.п.

Ризиками ЗЕД підприємства можна управляти, тоб%
то використовувати різні виміри, що дозволяють деякою
мірою прогнозувати настання ризикової події і вжити за%
ходи по зниженню чи запобіганню ризику. В основі ри%
зику%менеджменту підприємств повинен бути цілеспря%
мований пошук і організація роботи по зниженню ступе%
ня ризику, одержання і збільшення доходу в невизначеній
господарській ситуації.

Із метою покращення управління ризиками ЗЕД на
підприємствах можна запропонувати комплекс інстру%
ментів ризик%менеджменту, використовувати в ході про%
ведення всіх етапів і стадій зовнішньоекономічної угоди,
що дозволить більш гнучко управляти та опановувати ри%
зиками зовнішньоекономічної діяльності. В даний час на
підприємствах необхідно проводити дослідження, спря%
мовані на зниження суб’єктивності процесу прийняття
рішень і підвищення його науковості, особливо при на%
явності фактору невизначеності. Науково обґрунтоване
прийняття рішень допоможе менеджерам ЗЕД
підприємств бути більш системним, а інструменти цього
процесу допоможуть йому бути більш раціональним. На
українських підприємствах моделювання рішень мало
використовується, тому існує реальна необхідність у ство%
ренні моделей по окремих видах прийнятих рішень, так,
наприклад, по прийняттю рішень у сфері зовнішньої
торгівлі, які б близько відображали дії основних еле%
ментів структури управління підприємством, загальних у
рамках даного виду діяльності.
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