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FORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL RISK MANAGEMENT SYSTEM

У статті визначено властивості, тенденції, закономірності, а також характер структурно�цик�
лічної динаміки становлення та розвитку систем управління підприємницькими ризиками; сфор�
мовано методичний базис систем управління підприємницькими ризиками в процесі зміни тех�
нологічних укладів в економіці. Спрогнозовано можливі альтернативи розвитку технології управ�
ління підприємницькими ризиками як фактора забезпечення економічної стійкості підприєм�
ства. Особливу увагу приділено взаємодії підприємницьких ризиків і системи менеджменту в
корпоративному управлінні. Сформовано систему заходів модернізації механізмів управління
підприємницькими ризиками як фактора забезпечення економічної стійкості підприємства та
базису корпоративного управління в сучасних економічних умовах. Обгрунтовано зміст проце�
су розвитку системи управління підприємницькими ризиками в корпоративному управлінні, що
включає визначення принципів, пріоритетів, цільових орієнтирів, які відрізняються новим ме�
тодичним підходом до аналізу та синтезу структурних взаємопов'язаних елементів, що дозво�
ляє забезпечити комплексність та ефективність регулюючого впливу, що реалізується в кор�
поративному управлінні. В контексті підвищення ефективності системи корпоративного управ�
ління основним завданням є створення механізму взаємодії між власником та топ�менеджмен�
том, який дозволяє на постійній основі відстежувати ризики, що впливають на економічну
стійкість підприємства та безпосередньо брати участь у процесі прийняття управлінських рішень
щодо ліквідації таких ризиків. В основу механізму взаємодії між власником і топ�менеджмен�
том покладено алгоритми контролю та аудиту. Реалізація механізму дозволить розширити мож�
ливості впливу на процеси виявлення, аналізу та оцінки основних видів підприємницьких ри�
зиків, що впливають на економічну стійкість підприємства. Вказані принципи доповнюють вже
існуючі підходи до аналізу систем корпоративного управління. Науково обгрунтовано поняття
"управління підприємницькими ризиками", що дозволило уточнити основні напрями вдоско�
налення систем корпоративного управління на основі інтеграції в них механізмів управління
підприємницькими ризиками та підвищення ролі власника в процесах взаємодії з топ�менед�
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жерами. Істотним елементом розвитку корпоративного управління в умовах автоматизації еко�
номіки є створення механізмів венчурного фінансування інноваційних проектів. Особливе місце
в таких механізмах повинна займати система управління підприємницькими ризиками, яка за�
безпечує оцінку інноваційних проектів та відбір найбільш перспективних для реалізації. Роз�
роблено основні принципи, відповідно до яких слід визначати функції власника у створенні стра�
тегії підприємства, визначенні змісту та елементів структури системи управління і механізмів
узгодження інтересів власників та менеджерів в цій структурі. До складу таких принципів відно�
сять: виявлення, аналіз та оцінка ризиків, що впливають на ефективність підприємства, як в
умовах економічної нестабільності, так і в умовах економічного зростання.

The article the properties, tendencies, patterns, as well as the nature of the structural�cyclical
dynamics of the formation and development of business risk management systems are revealed; the
methodological basis of business risk management systems has been formed in the process of
changing technological structures in the economy. Possible alternatives for the development of
technology for managing entrepreneurial risks as a factor in ensuring the economic stability of an
enterprise are predicted. Particular attention is paid to the interaction of entrepreneurial risks and
the management system in corporate governance. A system of measures for the modernization of
mechanisms for managing entrepreneurial risks has been formulated as a factor in ensuring the
economic stability of an enterprise and the basis of corporate governance in modern economic
conditions. The content of the process of development of business risk management systems in
corporate governance has been substantiated, including the definition of principles, priorities,
targets, which is distinguished by a new methodological approach to the analysis and synthesis of
structural interrelated elements, which allows ensuring the complexity and efficiency of control
actions implemented in corporate governance. The following basic principles are highlighted: in the
context of improving the efficiency of corporate governance systems, the key task is to create a
mechanism for interaction between the owner and top management, which allows you to constantly
monitor the risks affecting the economic stability of the enterprise and directly participate in the
process of making management decisions to eliminate such risks; the mechanism of interaction
between the owner and top management is based on control and audit algorithms; the implementation
of the mechanism will expand the possibilities of influencing the processes of identifying, analyzing,
assessing the main types of business risks that affect the economic stability of the enterprise. These
principles complement the already existing approaches to the analysis of corporate governance
systems. The concept of "business risk management" has been scientifically substantiated, which
made it possible to clarify the main directions of improving corporate governance systems based on
the integration of entrepreneurial risk management mechanisms into them and increasing the role
of the owner in the processes of interaction with top managers. An essential element of the
development of corporate governance in the conditions of complete automation of the economy is
the creation of mechanisms for venture financing of innovative projects. At the same time, a special
place in such mechanisms should be occupied by the business risk management system, which
ensures the assessment of innovative projects and the selection of the most promising for
implementation. The key principles have been developed, in accordance with which the owner's
functions should be determined in developing the enterprise strategy, defining the content and
elements of the management system structure and mechanisms for coordinating the interests of
owners and managers in this structure as an integral element of corporate governance. These
principles include: identification, analysis and assessment of risks affecting the efficiency of an
enterprise, both in conditions of economic instability and in conditions of economic growth.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємницькі ризики в значній мірі впливають на

розвиток соціально�економічних відносин. Удосконален�

ня обліку та мінімізації цих ризиків у системі управління

Ключові слова: підприємницькі ризики, система управління, механізм управління ризиками, ризик�ме�

неджмент, економічна стійкість.

Key words: entrepreneurial risks, management system, risk management mechanism, risk management,

economic sustainability.

підприємством визначає базову задачу власника та топ�

менеджерів у сучасній ринковій економіці. Система

управління підприємницькими ризиками має особливе

значення, бо дозволяє оцінювати стійкість підприємства.
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Головним завданням у формуванні системи управ�

ління підприємницькими ризиками в рамках вдоскона�

лення механізмів корпоративного управління є створен�

ня методичного комплексу, що дозволяє власнику оці�

нювати та впливати на процеси виявлення основних

видів ризиків, управління ними та їх попередження.

У сучасних економічних умовах зростає необхід�

ність підприємцям та власникам приділяти особливу

увагу аналізу процесів, що відбуваються в системі

управління, оскільки саме якість та ефективність цих

бізнес�процесів забезпечує стабільність та прибутко�

вість підприємства. У більшості випадків саме коливан�

ня чистого прибутку є ключовим індикатором резуль�

тативності функціонування системи управління

підприємницькими ризиками, а особливо, у корпора�

тивному управлінні.

Однак у сучасній практиці управління підприємством

відсутня єдина структура механізмів взаємодії між влас�

ником та системою управління підприємством, яка за�

безпечує можливість оцінювати ступінь впливу основ�

них видів ризиків на процес формування прибутку в ос�

новних бізнес�процесах та брати участь у прийнятті

управлінських рішень щодо їх попередження. Необхід�

ність обгрунтування такої структури механізмів взає�

модії підприємця з системою управління підприємством

і визначає актуальність обраної теми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізуючи ступінь розробленості проблеми слід

зазначити, що значний внесок у розвиток теорії управ�

ління ризиками внесли роботи таких авторів: І.Т. Бала�

банова, В.В. Вертель, В.В. Вітлінського, О.О. Карась,

О.М. Крайнік, Т.Л. Мостенської, О.В. Пьянкова, Н.С. Ско�

пенко, А.О. Старостіна.

Методичні підходи до дослідження систем корпо�

ративного управління, відображені в роботах таких

вітчизняних і зарубіжних авторів: А.М. Дуброва,

О.В. Кришкіна, Дж. Джонсон, Дж. Нейман, К. Шоулз,

Р. Уиттингтон.

Ряд вітчизняних авторів досліджували загрози та

ризики, які супроводжують діяльність сучасних під�

приємств і методи забезпечення економічної стійкості.

А саме: В.М. Гранатурова, І.Ю. Івченко, В.А. Кравчен�

ко.

Аналіз праць вказаних авторів дозволяє відзначи�

ти, що попри глибоке осмислення проблеми та значний

обсяг досліджень, взаємодія власника і топ�менеджерів

у системах корпоративного управління та ризик�менед�

жменту залишається мало вивченою. Це обумовлює

значущість обраної теми, визначення її мети та завдань

щодо розробки напрямів вдосконалення системи управ�

ління підприємницькими ризиками.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в теоретичній і практичній оцінці

ролі підприємця та розробці структури системи управ�

ління підприємницькими ризиками, реалізація якої спря�

мована на забезпечення економічного зростання суб'єк�

та підприємництва; у розширенні теоретичних уявлень

та обгрунтуванні практичних рекомендацій щодо роз�

витку взаємодії власників і топ�менеджерів у системі

управління ризиками, використання яких сприяє

стійкості підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних економічних умовах більшість великих

компаній та фірм функціонують у формі корпорацій. За

таких умов підприємство знаходиться в колективній

власності інвесторів капіталу.

Цей факт потребує більше уваги приділяти аналізу

економічних чинників, що впливають на формування та

розвиток механізму взаємодії власників з топ�менедже�

рами в системі корпоративного управління.

Така підвищена увага пояснюється тим, що корпо�

рації є основою сучасної ринкової економіки. А також

тим, що значне поширення систем корпоративного

управління, в основі яких лежить приватна форма влас�

ності, породжує численні види ризиків, що виникають,

а прогнозування та усунення їх є актуальною пробле�

мою як у науковому аналізі, так і в практичній діяль�

ності.

Ризики є невід'ємними факторами, які супроводжу�

ють будь�який вид людської діяльності і саме існування

людини. Деякі нові види ризиків виникають незалежно

від логіки управлінської або господарської взаємодії, а

деякі формуються в рамках процесу реалізації життє�

вого циклу підприємства. Зазвичай, формуванням

єдиної комплексної системи управління підприємниць�

кими ризиками, неможливо охопити всі види госпо�

дарської діяльності.

Ризик можна трактувати як можливість вибору, а не

зумовленість. Таким чином, ризик — це варіативна ве�

личина, яка визначає можливість реалізації декількох

альтернатив.

На сьогодні в управлінській науці не існує єдиного

визначення поняття "ризик" [1; 2; 4]. Серед найчастіше

використовуваних визначень, ризик трактують як:

— вірогідну можливість отримання сприятливих або

несприятливих результатів майбутніх подій індивіда;

— потенційну майбутню подію, реалізація якої може

призвести до певних втрат;

— загрозу того, що певна подія або дія вплине не�

гативним чином на потенційні можливості підприємства

у досягненні поставленої мети;

— невизначеність, пов'язану з прийняттям рішень,

реалізація яких відбудеться через певний час;

— невизначеність щодо виникнення втрат;

— стан невизначеності в економічних відносинах,

який припускає одержання як позитивного, так і нега�

тивного результату діяльності підприємства;

— невизначеність, мінливість доходів, отримуваних

на вкладений капітал;

— невизначеність, пов'язану з ймовірністю виник�

нення в ході реалізації проєкту несприятливих ситуацій

та наслідків.

Аналіз цих визначень ризику дозволяє виділити

основні його функції та характеристики, що наведені на

рисунку 1. А саме:

— Ймовірність та наслідки. Очевидно, що деякі ви�

значення, в трактуванні поняття "ризик" зводяться до

характеристики факторів ризику, оцінюючи ймовірність

настання ризикової події, а інші визначення, підходять

до характеристики ризику більш комплексно, з ураху�
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ванням як ймовірності прояву ризику, так і наслідків на�

стання ризикової події.

— Небезпеки та загрози. При визначенні цього по�

няття, деякі експерти ставлять знак рівності між ризи�

ком та загрозою. Уточнимо, що загроза — це подія з

низькою ймовірністю реалізації, але з високим рівнем

негативних наслідків та складністю прогнозування ймо�

вірності настання. Ризик — оцінка ймовірності очікува�

ної події в умовах нестійкої, схильної до частих змін

кон'юнктури.

— Порівняння лише негативних результатів. Дехто

розглядає ризик як можливість реалізації лише негатив�

них подій, тоді як інші приймають до уваги всі ознаки,

що характеризують настання ризикової події, а саме,

як загрози, так і можливості.

— Ризик пов'язаний з прибутковістю та втратами. В

цьому випадку ризик трактується як ймовірність досяг�

нення очікуваного результату від конкретної діяльності,

що визначається впливом випадкових факторів, які суп�

роводжують її на всіх етапах розвитку, незалежно від

напряму застосування.

На основі усього вищевикладеного можна сформу�

лювати визначення поняття "ризик власника" — ймо�

вірнісна категорія, реалізація якої може перешкодити

досягненню певних результатів діяльності підприємства,

що задовольняють інтересам власника, з певним стра�

тегічним баченням розвитку підприємства.

Під ймовірністю виникнення ризику власника ро�

зуміють можливість того, що ризик матеріалізується,

може бути оцінений або визначений шляхом вимірю�

вання, на основі аналізу власниками і топ�менедже�

рами природи ризику та систематизації всієї наявної

інформації, що впливає на ефективність такої оцін�

ки.

Вплив ризику є наслідком втілення його результатів.

Оцінка впливу ризику, як і сам ризик носить ймовірніс�

ний характер та залежить від форми прояву ризику, а

саме:

— якщо ризик являє собою наслідок реалізації за�

гроз, результат його прояву буде негативним;

— якщо ризик являє собою результат використан�

ня можливостей, наслідок його втілення буде позитив�

ним.

Ймовірність виникнення ризику і його вплив на ре�

зультати діяльності підприємства сприяють встановлен�

ню величини ризику.

Доцільно розмежувати поняття "ризик власника" та

"підприємницький ризик".

Підприємницький ризик — це вірогідна катего�

рія, що характеризує реалізацію майбутніх наслідків по�

точних рішень, прийнятих індивідом в процесі здійсне�

ної ним діяльності, спрямованої на одержання прибут�

ку. Отже, сутність управління підприємницькими ризи�

ками зводиться до вибору, що здійснюється особою,

яка приймає рішення, в основі якого лежить оцінка ре�

зультатів та можливостей, що випливають з процесу ре�

алізації індивідом рішень, які можуть відрізнятися від

очікувань. В управлінській науці виділяють п'ять видів

підприємницьких ризиків [1]:

— економічний ризик;

— соціальний ризик;

— ризик розвитку кар'єри;

— психологічний ризик;

— ризик стабільності функціонування підприєм�

ства.

Слід також зазначити, що крім основного понят�

тя "ризик", використовуються інші, що характеризують

основні види ризиків:

— невід'ємний ризик — це ризик, який природ�

ним чином пов'язаний з будь�яким видом господарської

діяльності і визначається як небезпека, ймовірність

здійснення якої можливо визначити тільки в рамках ство�

рення та реалізації системи внутрішнього контролю;

— залишковий ризик — це ризик, який зберігає свій

вплив на процеси діяльності підприємства навіть після

реалізації заходів внутрішнього контролю.

Комплекс заходів з управління невід'ємним ризиком

повинен передбачати можливість його обмеження на

певному рівні в рамках систем корпоративного управ�

ління підприємством. Механізм управління залишковим

Рис. 1. Основні функції та характеристики ризику
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ризиком повинен зводитися до системи заходів з під�

тримки його на прийнятному для підприємства рівні.

Слід зазначити, що існує взаємозв'язок завдань сис�

теми управління підприємницькими ризиками із завдан�

нями, що відносяться до компетенції стратегічного управ�

ління. Саме власник у рамках корпоративного управлін�

ня визначає основи стратегії підприємства.

Так, між системою управління підприємницькими

ризиками та стратегією розвитку підприємства повинен

бути реалізований прямий взаємозв'язок, що визначає

необхідність інтеграції аналізу максимально можливо�

го спектру ризиків та стратегічного бачення власником

шляхів розвитку підприємства.

Отже, процес розробки та впровадження системи

управління підприємницькими ризиками в структуру

корпоративного управління, в сучасних умовах є доц�

ільним і необхідним фактором розвитку управління

фірми як ключового елемента зниження невизначеності

та прогнозування потенційних загроз реалізації страте�

гічних і тактичних цілей [7].

До складу таких стратегій підприємства відносять:

— створення та розвиток власної системи правил і

процедур, покликаних забезпечити запобігання або

мінімізацію ризиків;

— створення відповідної функціональної структу�

ри системи управління підприємницькими ризиками на

основі механізму взаємодії власників і топ�менеджерів

підприємства з метою сприяння процесам виявлення,

аналізу, оцінки, управління та моніторингу ризиків.

Отже, управління підприємницькими ризиками — це

безперервний, структурований процес взаємодії влас�

ника з системою корпоративного управління, результа�

том якого є комплексний механізм виявлення, аналізу,

оцінки і попередження ризиків, а також пов'язаних з

ними можливостей і загроз, що впливають на реаліза�

цію стратегічного бачення власника щодо розвитку

підприємства. Доцільно зазначити, що для підприємств,

створених у формі корпорацій, власника у визначенні

слід розглядати як "колективного власника".

Економічна стійкість підприємства безпосередньо

залежить від якості системи управління підприємниць�

кими ризиками в структурі корпоративного управлін�

ня.

У контексті вище викладеного, доцільно сформулю�

вати визначення поняття "система управління підприє�

мницькими ризиками" — це набір методів і механізмів

виявлення, аналізу, оцінки та попередження потенцій�

них подій, пов'язаних з процесами взаємодії власників

та системи управління підприємства, які прямо або опо�

середковано впливають на ефективність функціонуван�

ня моделі корпоративного управління.

Структура системи управління підприємницькими

ризиками, характеризується такими важливими елемен�

тами:

— процеси виявлення, аналізу, оцінки та поперед�

ження ризиків, що проводяться постійно в рамках всьо�

го підприємства і поширюються на всі види його діяль�

ності;

— процеси створення комплексу заходів та ме�

ханізмів управління підприємницькими ризиками, які

впливають на реалізацію бачення власників щодо роз�

витку підприємства;

— механізми перевірки надійності та достовірності

очікуваних результатів, що забезпечують зворотний

зв'язок, тобто замкнутість управлінського циклу.

Формування і розвиток системи управління підприє�

мницькими ризиками в системах корпоративного управ�

ління полягає в проектуванні та модернізації структур і

механізмів, що здійснюють процеси прийняття рішень,

стосуються повсякденної життєдіяльності підприємства,

вибору нових напрямів реалізації інвестиційних проектів

та підтримки ефективності існуючих. Основним елемен�

том даної системи є постійний аналіз факторів, які впли�

вають на бізнес�процеси підприємства.

В умовах економічної нестабільності стає очевид�

ним той факт, що головним завданням формування

будь�якої системи корпоративного управління, незалеж�

но від сфери діяльності підприємства, є створення та

розвиток методів і механізмів моніторингу, зниження

рівня ризиків зовнішнього та внутрішнього середови�

ща. Ефективність системи управління ризиками дося�

гається за рахунок формування комплексу заходів і

механізмів виявлення, аналізу, оцінки і управління, які

здатні оперативно і гнучко реагувати на зміни у видах і

формах прояву основних груп ризиків.

Загалом поняття "управління підприємницькими ри�

зиками" можна визначити, як процес створення в кор�

поративному управлінні системи ідентифікації, аналізу

і реагування на ризики, пов'язані з процесами взаємодії

власника з підприємством і надають можливість впли�

вати на нього певним чином. Слід також зазначити, що

рівень витрат на впровадження і розвиток системи

управління підприємницькими ризиками залежить від

спільного вибору власниками і топ�менеджерами струк�

тури, методів та механізмів функціонування систем кор�

поративного управління в умовах невизначеності рин�

кової економіки. Основною метою формування і роз�

витку системи управління підприємницькими ризиками

є оптимізація схильності підприємства до ризику з ме�

тою запобігання втрат, усунення загроз та використан�

ня можливостей, що виникають внаслідок реалізації

ризикових подій [5].

Створення та розвиток систем управління ризика�

ми в цілому і підприємницькими ризиками зокрема є

основною умовою вдосконалення систем корпоратив�

ного управління.

Більшість відомих прикладів неефективності систем

управління ризиками в цілому та підприємницькими ри�

зиками зокрема, головним чином обумовлені істотни�

ми прорахунками в процесі їх формування, а не лише

недоліками, пов'язаними з недооцінкою ступеня впли�

ву ризиків. Виникненню надзвичайних ситуацій сприя�

ли упущення в системах корпоративного управління,

коли власники недооцінювали ризики, які виникали у

підприємств.

Аналіз основних характеристик систем корпоратив�

ного управління дозволяє виявити притаманні їм сильні

та слабкі сторони [3], а також обгрунтувати необхідність:

— аналізу проблем формування та розвитку систем

управління ризиками як складової корпоративного уп�

равління;

— визначення ролі та місця власників в процесах

управління ризиками в структурі корпоративного управ�

ління;
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— формування механізму взаємодії власників з топ�

менеджерами в забезпеченні економічної стійкості

підприємства, що має особливо актуальне значення в

умовах економічної нестабільності та кризи, що насу�

вається.

У сучасних умовах основним завданням системи

управління ризиками загалом та управління підприєм�

ницькими ризиками зокрема, в рамках корпоративного

управління, є не усунення ризику, як основної рушійної

сили розвитку бізнесу, а гарантія того, що ризики досл�

іджувані, зрозумілі, керовані і, при необхідності, можуть

бути подолані.

Для підвищення ефективності впровадження сис�

теми управління підприємницькими ризиками необхі�

дно використовувати загальносистемний підхід, тоб�

то розглядати цю систему як основу всього механізму

корпоративного управління підприємства в цілому, а

не кожного підрозділу окремо. Тільки при виконанні

такої умови можливе досягнення мети щодо інтеграції

власників у процес прийняття управлінських рішень при

створенні, а також здійсненні контролю діяльності за

результативністю системи управління підприємницьки�

ми ризиками.

Однією з основних проблем розвитку систем

управління підприємницькими ризиками є складність

у вибудовуванні та координації інтересів власників та

топ�менеджерів. Процес володіння передбачає по�

єднання контролю рівня витрат та доходів підприєм�

ства. Це означає, що місце власників у процесі взає�

модії з системою управління підприємством є визна�

чальним. Процес взаємодії між власниками та топ�ме�

неджерами здійснюється шляхом формування та роз�

витку структур корпоративного механізму управління

невизначеністю. Під терміном "управління невизначе�

ністю" розуміють управління підприємницькими ризи�

ками та потенційними можливостями розвитку підприє�

мства.

У сучасних умовах життєво важливим елементом

ефективності підприємства є вплив власників на сис�

тему управління невизначеністю — наприклад, за до�

помогою визначення потенційних можливостей розвит�

ку підприємства та пов'язаних з ними стратегічних ри�

зиків. Без участі власника процеси управління невиз�

наченістю будуть зосереджені на оперативних резуль�

татах [6].

У зв'язку з цим можемо виділити чотири основні

проблеми практики використання активних форм участі

власників у системі управління невизначеністю:

— наявність різних точок зору власників і топ�

менеджерів на бізнес�процеси, та як цей недолік

можна усунути за умов збереження ефективності

контролю;

— власник не повинен приймати обов'язки по реа�

лізації управлінських рішень, але він повинен контро�

лювати їх хід та якість. Попри наявність істотних від�

мінностей в інтересах власників та топ�менеджерів, за

першими зберігаються контролюючі функції в процесі

розробки та реалізації управлінських рішень;

— дотримання балансу в розподілі оперативних і

стратегічних процесів у рамках розмежування обо�

в'язків в структурі корпоративного управління. Твер�

дження, що стратегічна точка зору власників підприє�

мства повинна стати керуванням до дії для топ�менед�

жерів не означає, які вони повинні приділяти менше

уваги рішенням оперативних питань, що виникають у

процесі діяльності підприємств, бо саме ефективне

управління операційною діяльністю в більшості ви�

падків може мати вирішальне значення не лише для

ефективності підприємства, але навіть для його ви�

живання;

— власник несе відповідальність за майно та витра�

ти підприємства, повинен підтримувати стан балансу між

ними. У цьому полягає унікальна особливість статусу

власників підприємства, що поєднує декілька функцій,

а саме: володіння, отримання доходів та чистого при�

бутку підприємства. Ця особливість ролі власника є дже�

релом багатьох непорозумінь та дає підстави для виник�

нення конфліктів.

Вибір пріоритетів у процесі формування та прийнят�

тя управлінських рішень в операційній діяльності мало

залежить від суб'єктивних намірів власників і топ�менед�

жерів, при цьому визначальну роль тут відіграють їх

фактичні інтереси.

Результат аналізу проблем співвідношення інтересів

власників та топ�менеджерів в системі управління ризи�

ками підприємства висвітлюють такі позиції:

по�перше, з точки зору залучення власника в роз�

робку моделі управління та подальшу діяльність

підприємства;

по�друге, з точки зору впливу власників на функ�

ціонування підприємства;

по�третє, як реалізація ними різних ролей в системі

управління на різних стадіях життєвого циклу призво�

дить до формування переваг і недоліків, з урахуванням

відмінностей кожної стадії життєвого циклу підприєм�

ства.

Контроль з боку власників передбачає виявлення,

аналіз та оцінку основних показників діяльності підприє�

мства, що відображають ступінь досягнення мети і зав�

дань щодо розвитку підприємства, сформульованих у

стратегічному баченні, а також коригування стратегіч�

них, тактичних та операційних завдань.

Зміни соціально�економічних відносин впливають

на необхідність масового впровадження інформацій�

них технологій в структури систем управління під�

приємницькими ризиками. В таких умовах, управління

підприємницькими ризиками — це комплекс скоорди�

нованих дій, що вживаються колективним власником

у системі корпоративного управління по формуванню

структур, методів та механізмів, виявленню, аналізу,

оцінці і управлінню технологічними ризиками, що ви�

никають у процесі взаємодії підприємства з інформа�

ційним середовищем. Цей комплекс є невід'ємною

складовою процесу розробки та прийняття управлінсь�

ких рішень. Він формується як цілісний, систематич�

ний і гнучкий набір циклічних процесів, який є макси�

мально прозорим та зрозумілим. Цей набір процесів

забезпечує ефективність системи корпоративного

управління в контексті зміцнення стійкості розвитку

підприємства [8].

Управління ризиками загалом та підприємницькими

ризиками зокрема є основним елементом, що визначає

рівень економічної стійкості підприємства, а розвиток

методів і механізмів виявлення, аналізу та оцінки під�



57

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

приємницьких ризиків — основою для формування на�

прямків його стратегічного розвитку.

Таким чином, ефективність системи управління

підприємницькими ризиками впливає на досягнення еко�

номічної стійкості підприємства.

Економічна стійкість підприємства може бути ви�

значена як стан підприємства, за якого досягається си�

нергетичний ефект від взаємодії всіх складових систе�

ми управління підприємством.

Для того щоб забезпечити ефективність системи

управління підприємницькими ризиками, повинна бути

створена культура ризикової поведінки, а саме філосо�

фія управління підприємницькими ризиками конкретно�

го підприємства, а також усвідомлена неоднозначність

наслідків реалізації ризиків на всіх рівнях його діяль�

ності.

ВИСНОВКИ
Необхідність формування та розвитку системи

управління підприємницькими ризиками визначається

наявністю загроз або можливостей, обумовлених впли�

вом на наявність факторів зовнішнього і внутрішнього

середовища, обумовлених характером взаємодії влас�

ників та топ�менеджерів в системі корпоративного

управління. Існування такого впливу потребує створен�

ня та реалізації певних механізмів контролю, що доз�

волять запобігти або обмежити наслідки реалізації цьо�

го впливу в конкретні ризикові події.

Встановлено, що одним із основних факторів роз�

витку теорії підприємницьких ризиків у сучасних умо�

вах є зміна економічної системи, заснована на масово�

му впровадженні інформаційних технологій. Такі інно�

вації, з одного боку, є інструментом розширення мож�

ливостей господарюючих суб'єктів, а з іншого — фор�

мують перелік нових видів ризиків, які будуть визнача�

ти логіку функціонування систем управління підприєм�

ствами в нових умовах.

Сформульовано визначення поняття "ризик влас�

ника", враховуючи наявність "колективного власника",

характерного для підприємств, створених у формі кор�

порацій. Визначено поняття "підприємницький ризик",

що відображає його відмінність від ризиків власника.

Управління підприємницькими ризиками визначено

як безперервний, структурований процес взаємодії

"колективного власника" з системою корпоративного

управління, результатом якого є комплексний механізм

виявлення, аналізу, оцінки та попередження ризиків, а

також пов'язаних з ними можливостей і загроз, що впли�

вають на реалізацію стратегічного бачення власниками

мети розвитку підприємства.

Система управління підприємницькими ризиками

трактується як набір методів і механізмів виявлення,

аналізу, оцінки та прогнозування потенційних подій,

пов'язаних з процесами взаємодії власників і системи

управління підприємством, які прямо або опосередко�

вано впливають на ефективність функціонування моделі

корпоративного управління.

Визначено поняття економічної стійкості підприєм�

ства та обгрунтовано, як ефективність системи управ�

ління підприємницькими ризиками впливає на досягнен�

ня економічної стійкості підприємства.
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