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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
У статті обґрунтовано, що наявність об’єктивних процесів динамічного соціально-економічного розвитку суспільства є передумовою розширення спектру ризиків та відповідних особливостей їх прояву.
Виявлено особливості управління ризиками підприємств сфери зв’язку та інформатизації за етапами
реалізації даного процесу. Доведено, що врахування даних особливостей буде сприяти створенню умов
для економічно безпечного та стійкого функціонування даних підприємств.
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Постановка проблеми. Сучасне бізнес-середовище стало набагато складнішим порівняно з
попередніми роками, у результаті чого, крім нових
можливостей, мають місце нові загрози та ризики.
У зв’язку із цим умови сучасної економіки вимагають нової парадигми управління ризиками для
своєчасної мінімізації та нейтралізації їх небажаного впливу на результативність функціонування
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління ризиками підприємств присвячено значну кількість наукових досліджень
вітчизняних та закордонних учених-економістів,
серед яких слід відзначити: А. Альгіна, І. Балабанова, Т. Бартона, І. Бланка, В. Вітлінського,
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Н. Внукову, В. Гранатурова, О. Гудзь, І. Зеліско,
С. Ілляшенка, Дж.М. Кейнса, Г. Клейнера,
А. Мазаракі, Ф. Найта, І. Посохова, Б. Райзберга,
Дж. Хемптона, В. Шумпетера, О. Ястремського
та ін. Ураховуючи масштабний обсяг проведених
досліджень, слід констатувати, що значна кількість питань із даної проблематики є невирішеною та потребує подальших наукових досліджень.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. В умовах нестабільної економічної
ситуації проблема управління ризиком є досить
важливою для будь-якого підприємства та актуальною в усіх сферах його діяльності. Отже, поза
сумнівом, орієнтація на забезпечення бажаного
економічного результату вимагає врахування осо© Сосновська О. О., 2019
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бливостей управління ризиками підприємств, що
актуалізує необхідність наукових розробок, адаптованих до сучасних умов та тенденцій економічного розвитку.
Мета статті полягає у виявленні особливостей
управління ризиками підприємств сфери зв’язку
та інформатизації на основі виділення послідовних етапів реалізації даного процесу для подальшого формування якісної системи економічної
безпеки даних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як
свідчить зарубіжна практика, менеджери відомих
та успішно функціонуючих компаній використовують різноманітні системи ризик-менеджменту
окремих бізнес-процесів та діяльності у цілому, що
дає змогу європейським компаніям істотно зміцнити свої конкурентні позиції на ринку. Про зростання необхідності управління ризиками у світі
свідчить створення Інституту ризик-менеджменту
(The Institute of Risk-Management – IRM), Всесвітньої асоціації ризик-менеджерів (Global Association
of Risk Professionals), Міжнародної ради управління ризиками (International Risk Governance
Council (IRGC), Федерації європейських асоціацій
ризик-менеджерів (Risk Management Standards).
Поряд із цим актуальність проблем у сфері управління ризиками зумовила створення стандартів
ризик-менеджменту, які стали результатом спільних зусиль Інституту ризик-менеджменту (IRM),
Асоціації ризик-менеджменту і страхування
(AIRMIC), Національного форуму ризик-менеджменту в суспільному секторі тощо [1, с. 239].
Виникнення нової філософії управління ризиками як одного з напрямів стратегічного управління в сучасному бізнесі припадає на середину
90-х років. Саме у цей період процес управління
ризиками на підприємстві отримав своє інституційне оформлення. Це пов’язано з прийняттям у
1992 р. низки законодавчих актів і вимог щодо
перспектив ведення бухгалтерської звітності.
Одним із перших розробників таких документів
була комісія Тредвея – Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO),
якою була розроблена й опублікована робота
Internal Control – Integrated Framework (ICIF).
Відповідно до цього документа, з’являється нова
структура контролю, в якій головні ролі відіграють п’ять взаємозв’язаних компонентів: контроль
над чинниками середовища, оцінка ризиків, дії
контролю, інформація і комунікація, моніторинг.
У документі йдеться про необхідність формування
нової культури і розроблення політики підприємства у сфері усвідомлення ризиків усім колективом підприємства [2, с. 30]. Адже відомо, що на
той час особливістю управління ризиками підприємств є застосування пасивного, фрагментарного,
епізодичного та обмеженого підходу, що передбачає нерозвинену організаційну структуру з позиції управління ризиками та збереження вартості
підприємства за рахунок компенсації економічних витрат від наслідків прояву наявних ризиків.
Із настанням нового тисячоліття став застосовуватися комплексний, або інтегрований, підхід (enterprise-wide risk management – ERM) як
нова філософія управління підприємницькою
діяльністю. Особливість цього підходу полягає
у тому, що управління ризиками набуває активного, безперервного та всебічного характеру. Цей
процес координується по підприємству в цілому
з одночасним створенням адаптивної організаційної структури управління ризиками та особливої корпоративної культури поводження з

ними для збільшення вартості компанії за рахунок прийняття ризиків. Це зумовлено наявністю
об’єктивних процесів стрімкого прояву нелінійного характеру соціально-економічного розвитку
суспільства, що призвело до значного розширення
спектру ризиків, відповідних особливостей їх прояву (динамічність, контагіозність, системність,
дисонансованість) та, як наслідок, кризових економічних станів окремих підприємств.
До таких ризиків слід віднести: фінансові
ризики (доступність фінансування та його терміни, підтримання збалансованого портфеля
інвесторів, волантильність ринку, необхідність у
надійних механізмах оцінки інвестиційних проектів); конкурентні ризики (змушують підприємства
до систематичної оцінки ринку, яка передбачає
аналіз ринкових тенденцій, виявлення прямих та
опосередкованих конкурентів, уміння конкурувати, здатність швидко створювати гнучкі стратегії у відповідь на динаміку ринку); корпоративні
ризики (характеризуються нестачею висококваліфікованого персоналу, наукових співробітників,
нераціональним використанням трудових ресурсів, низькою вмотивованістю кадрів); інтелектуальні ризики (управління знаннями, що включає
збір і обмін внутрішніми та зовнішніми знаннями,
виявлення прогалин у необхідних наукових і
комерційних знаннях і способи їх усунення, стан
технологічної та інноваційної бази виробництва,
створення безпеки капіталу знань); комерційні
ризики (передбачають недосконалі партнерські
відносини, оцінку прихильності партнерів та
зміну їх пріоритетів); споживчі ризики (відображаються на динаміці попиту покупців на нові
технології, ціноутворенні на продукти та послуги,
а також швидкості їх використання кінцевими
користувачами) тощо [3, с. 29].
Більшість вітчизняних учених у своїх наукових дослідженнях наголошує, що в Україні
зростає інтерес до проблем управління ризиком
як із боку науковців, так і фахівців-практиків.
У новітніх концепціях менеджменту ризик починає пов’язуватися не тільки з утратами, а й із
можливістю отримання додаткового прибутку за
наявності ефективної стратегії управління ризиками підприємства. Разом із тим аналіз результатів опитування вітчизняних підприємств свідчить про те, що більшість із них практично не
застосовує процеси управління ризиками у своїй
діяльності. Так, дослідження низки підприємств,
які займають лідируючі позиції на ринках, продемонструвало, що управління ризиками носить
дещо фрагментований характер і здебільшого
застосовується лише по відношенню до двох видів
ризику – фінансового та виробничого. Одна з
основних причин зазначеної негативної тенденції
полягає у тому, що досі не розроблені методологічні основи управління ризиками для конкретних підприємств. У цьому зв’язку у підприємців
немає чіткого уявлення про саму сутність процесу
управління ризиками та послідовність усіх необхідних етапів його реалізації [4].
Узагальнюючи представлені точки зору провідних науковців щодо управління ризиками,
а також ураховуючи основні положення теорії
управління, управління ризиком можна визначити як процес інтегрованого впливу на функціональні підсистеми, за якого забезпечується
охоплення максимально широкого діапазону можливих ризиків і використання методів впливу на
них у процесі прийняття управлінських рішень
щодо оптимізації потенційних ризиків для під-
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вищення рівня економічної безпеки підприємства
та забезпечення його стійкого функціонування в
умовах невизначеного бізнес-середовища.
Слід зазначити, що підприємство в сучасному
середовищі має будувати динамічну, гнучку систему управління ризиками для передбачення
змін, формувати індивідуальну ризикостійкість
для зменшення впливу ризиків та досягнення
поставленої мети. Як слушно зазначає професор
О.Є. Гудзь, «…ризикозахищеність відображає
здатність системи ефективно протидіяти внутрішнім і зовнішнім загрозам, здатність адекватно й
швидко змінювати свою внутрішню структуру відповідно до динамічних умов. Управління ризикозахищенністю – багатоступеневий процес, який
має на меті зменшити або компенсувати втрати та
шкоду на підприємствах у ризикових ситуаціях»
[5]. Отже, в умовах сьогодення впровадження
дієвих бізнес-процесів управління ризиками є
необхідною компетенцією економічних суб’єктів
для формування їх ризикозахищенності та забезпечення конкурентних позицій підприємства в
сучасному ринковому середовищі.
В умовах глобалізації економічного життя та
динамічного розвитку інформаційного суспільства
однією з найбільш пріоритетних та стратегічно
значимих для інноваційного поступу економіки
будь-якої країни є сфера зв’язку та інформатизації, адже розгалужений, доступний та якісний
зв’язок є платформою успішного бізнесу кожної
галузі, прогресивного розвитку суспільства та
національної безпеки. Це є очевидним, оскільки
кожен сучасний бізнес-процес реалізується на
основі телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, стрімко розвиваються електронна комерція та потреба у створенні власної
ІТ-інфраструктури для прийняття якісних управлінських рішень на будь-якому підприємстві.
В економічному світі зв’язок є ресурсом для розповсюдження інформації серед постачальників,
споживачів, дослідників, аналітиків, законодавців, регуляторів тощо. Він є присутнім у всіх процесах економічного виробництва й є невід’ємним
складником сучасної бізнес-діяльності, метою
якої є продукування товарів та послуг для споживачів. У соціальному середовищі зв’язок є засобом для інформування, розваг та обміну досвідом
серед широкого кола користувачів на великих
відстанях.
Вищезазначене посилює необхідність вивчення
діяльності підприємств сфери зв’язку та інформатизації та розроблення нових наукових підходів
до забезпечення стійких параметрів їх функціонування. Виконання зазначеного завдання потребує
пошуку ефективних методик управління ризиками вибраного об’єкта дослідження для створення якісної системи їх економічної безпеки.
У цьому зв’язку вважаємо доцільним запропонувати уніфікований процес управління ризиками
підприємств сфери зв’язку та інформатизації,
визначити його особливості та логічну послідовність дій щодо реалізації даного процесу.
Погоджуємося, що процес управління ризиками підприємства має специфічні особливості,
які відображено у принципах управління ризиками, врахування яких та правильний вибір
елементів управління забезпечать ефективність
управління ризиками підприємств сфери зв’язку
та інформатизації та комплексне вирішення проблеми їх ризикозахищеності.
До таких особливостей можна віднести таке
[6, с. 399; 7, с. 47–48]:
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–	процес управління ризиками є складовим
елементом загальної системи менеджменту підприємства, що вимагає розроблення відповідної
корпоративній стратегії;
–	рішення щодо управління ризиком повинні
бути економічно обґрунтованими;
–	прийняття рішення передбачає здобуття
максимального обсягу достовірної інформації,
має враховувати можливості та умови функціонування підприємства;
–	управління ризиками повинно мати системний характер;
–	необхідно правильно вибирати методи й
інструменти управління ризиками з урахуванням
їх особливостей та специфіки діяльності підприємства;
–	процес управління ризиками вимагає проведення постійного аналізу ефективності прийнятих
рішень і відповідної рефлексії згідно з отриманими результатами.
Система управління ризиками на досліджуваних підприємствах має будуватися на певній послідовності дій, спрямованих на виявлення, оцінку і
запобігання ризику або його мінімізацію до прийнятного рівня. Для того щоб діяльність підприємства мала стабільну основу і була захищена від
впливу непередбачених економічних чинників, у
кожного підприємства повинна бути сформована
методика виявлення та управління ризиками з
урахуванням специфіки його діяльності та наявних для здійснення цієї методики можливостей.
Незважаючи на те що принципи побудови методики у більшості підприємств є досить схожими,
в однакових ситуаціях інструменти її здійснення
можуть значно відрізнятися, що не можна не враховувати під час розгляду тієї чи іншої методики.
Проте у цілому кожна методика повинна включати в себе перелік основних етапів, які дадуть
змогу своєчасно розпізнавати ризики і визначати
напрями щодо їх зниження, а також своєчасно
вносити коректування в процес управління.
Основними завданнями під час управління
ризиком на підприємстві можуть бути визначення
границь ризику, встановлення джерел його виникнення, кількісний та якісний аналіз складників,
вибір методів управління, прийняття рішень щодо
діяльності підприємства на основі критерію раціонального ризику з урахуванням стратегії його
оптимізації, оцінка результатів процедури управління і контроль над змінами ризикованої ситуації. Ураховуючи всі особливості процесу управління ризиками, підприємство має можливість
дослідити та проаналізувати динаміку ризику,
оцінити бажані результати та розробити методи
досягнення поставленої мети.
Виконання зазначених завдань може здійснюватися за допомогою формальних та неформальних методів із використанням суб’єктивної
чи об’єктивної інформації. До типових методів
отримання інформації на підприємствах сфери
зв’язку та інформатизації можна віднести експертне опитування, аналіз фінансової та статистичної інформації, аналіз внутрішньої інформації
(щодо інформаційної безпеки, особливостей побудови організаційної структури, якості кадрового
складу, технології основних бізнес-процесів),
проведення внутрішніх аудиторських перевірок,
аналіз зовнішньої нормативно-правової та іншої
офіційної інформації, консультування фахівців з
окремих питань у сфері зв’язку та інформатизації тощо. Наявність якісної та необхідним чином
структурованої інформації є основою для розро-
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блення обґрунтованих управлінських рішень щодо
ефективного управління ризиками підприємства.
У науковій літературі існує велика кількість
різнопланових підходів до визначення послідовності реалізації процесу управління ризиками підприємств, що передбачає існування
авторських точок зору щодо побудови відповідних алгоритмів та виділення конкретних етапів
даного процесу, кожен з яких має певні специфічні особливості (рис. 1).
Отже, враховуючи специфічні ознаки підприємств сфери зв’язку та інформатизації та особливості процесу управління їх ризиками, вважаємо,
що процес управління ризиками підприємств
сфери зв’язку та інформатизації – це багатоступінчата процедура, яка повинна проводитися у
такій послідовності:
– зовнішній та внутрішній аналіз, що передбачає вивчення та аналіз загального стану економіки та сучасних ринкових тенденцій, а також
діагностику внутрішнього середовища для визначення можливостей, загроз сильних та слабких
сторін підприємства (SWOT-аналіз). Це дає змогу
отримати повну інформацію про існуючі джерела
ризиків та провести їх ідентифікацію. За результатами даного аналізу формується портфель
ризиків – від найбільш імовірних та небезпечних до потенційних та найменш імовірних ризиків. Це досить складний процес, який вимагає
достатнього рівня кваліфікації ризик-менеджера,
а також урахування особливостей інформаційнокомунікаційних, фінансових, кадрових, інноваційно-інвестиційних та інших бізнес-процесів
підприємства. Особливістю проведення аналізу
ризиків є врахування стрімко змінного переліку
екзогенних та ендогенних чинників економіч-

ного середовища та можливої динаміки їхнього
впливу на джерела виникнення ризиків в умовах циклічного розвитку економіки. До чинників, що нині відіграють вагому роль у безпечному
функціонуванні окремих підприємств сфери
зв’язку та інформатизації, належать нестабільна
геополітична ситуація, обмеження на експортні
постачання вітчизняних товарів, зростання конкуренції, обмеженість інвестиційно-інноваційної
діяльності вітчизняних підприємств, прискорення темпів інфляції, скорочення платоспроможного попиту населення, посилення галузевих
ризиків тощо;
–	кількісна та якісна оцінка ризиків підприємства, що передбачає опис виявлених ризиків
для визначення їхньої специфіки, ймовірності
виникнення та розміру можливого економічного
збитку, ступеня взаємозв’язку між потенційними
ризиками, зміни їх у часі та виявлення першоджерел виникнення. Результати оцінювання є
основою для встановлення рівня толерантності до
ризику або схильності до ризику, тобто рівня прийнятного ризику для даного підприємства на конкретному етапі його життєвого циклу, який воно
здатне прийняти та ефективно оптимізувати. Класичною аналогією толерантності до ризику є рівень
збитку, який підприємство здатне витримати без
значних негативних фінансових наслідків. Слід
зазначити, що особливість процесу оцінки ризику
полягає у необхідності використання нових методів кількісної та якісної квантифікації ризиків
унаслідок чисельності, динамічності та посилення
взаємовпливу чинників виникнення ризиків. Це
потребує більших витрат часу, впровадження
необхідних інформаційних технологій, залучення
фахівців відповідної кваліфікації та додатко-

Особливості управління ризиками підприємств
сфери зв’язку та інформатизації

Особливості етапів управління ризиками
підприємств сфери зв’язку та інформатизації

Особливості зовнішнього та внутрішнього
аналізу ризиків підприємства

необхідність урахування динаміки екзогенних та
ендогенних чинників економічного середовища
підприємства

Особливості кількісної та якісної
оцінки ризиків підприємства

необхідність використання нових методів
квантифікації ризиків у результаті зміни динаміки
впливу чинників бізнес-середовища підприємства

Особливості вибору методів
управління ризиками підприємства

необхідність ретельного аналізу дієвості,
комплексності, доцільності, доступності та
ефективності використання вибраних методів
управління ризиками підприємства

Особливості контролю та коригування
отриманих результатів від процесу
управління ризиками підприємства

необхідність систематичного аналізу інформації про
ефективність заходів управління ризиками
підприємства

-

підвищення рівня економічної безпеки
підприємств сфери зв’язку та
інформатизації

+

Забезпечення стійкого
функціонування
підприємств сфери зв’язку
та інформатизації

Рис. 1. Особливості процесу управління ризиками підприємств сфери зв’язку та інформатизації
Джерело: авторська розробка
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вих фінансових витрат. Результати комплексної
оцінки є підставою для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень, що є найбільш безпечними
для подальшого вибору інструментів оптимізації
конкретних ризиків;
–	вибір методів управління ризиками, що
включає розроблення та реалізацію методики
управління наявними ризиками відповідно до
особливостей конкретного підприємства, впровадження якої забезпечує економічно обґрунтовані
рекомендації та заходи, спрямовані на оптимізацію загального рівня ризику до прийнятного
рівня. Вибір інструментарію впливу на різні потенційні ризики є важливим етапом, адже правильний вибір заходів для зниження та попередження
ризику визначає загальну ефективність процесу
управління ризиками на підприємстві. Безумовно,
найкращим варіантом вибору методу оптимізації
ризику є обґрунтований синтез декількох методів, де основним критерієм вибору є ефективність
оптимізації ризику – оптимальне співвідношення
між досягнутим рівнем ризику та витратами на
досягнення цільового результату. Особливістю
вибору методів управління ризиками є їх ретельний аналіз щодо дієвості, комплексності, доцільності, доступності та ефективності використання.
У разі перевищення витрат на організацію оптимізаційних заходів над прогнозними збитками від
настання ризикових подій застосування вибраних
методів є економічно необґрунтованим та потребує
перегляду щодо необхідності їх використання. Це
фактично є уникненням ризику, яке призводить
до зростання ризику втрачених можливостей, що
за сучасних умов іноді є єдино можливим ефективним методом управління ризиками для сучасних підприємств;
–	контроль та корегування процесу управління
ризиками, що передбачає системну оцінку отри-

маних результатів та поточний контроль ефективності проведених заходів. Контроль полягає
у проведенні моніторингу ефективності оптимізації ризику та виявленні позитивних та негативних результатів даного процесу для подальшого
їх коригування, а також прийняття управлінських рішень щодо правильності вибору методики управління ризиками підприємства з позиції досягнення поставленої мети. Загальновідомо,
що моніторинг є загальнообов’язковою функцією
управління, реалізація якої дає можливість діагностувати можливі проблеми та скоригувати
політику управління ризиками підприємства.
Отже, особливістю даного етапу є необхідність систематичного аналізу інформації про ефективність
заходів управління ризиками, що дасть змогу врахувати нові економічні тенденції та спрогнозувати
актуальні джерела виникнення ризиків із можливими наслідками їхнього впливу на економічну
безпеку підприємства.
Висновки. Таким чином, реалізація процесу
управління ризиками дасть змогу ідентифікувати
наявні ризики, визначити рівень їхнього впливу
на функціональні підсистеми економічної безпеки
та оптимізувати їхній негативний вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств сфери
зв’язку та інформатизації. При цьому врахування
особливостей управління ризиками на етапах їх
зовнішнього та внутрішнього аналізу, кількісної
та якісної оцінки, вибору методів управління,
контролю та корегування отриманих результатів
буде сприяти підвищенню ефективності даного
процесу та створенню умов для економічно безпечного та стійкого функціонування даних підприємств. Перспективою подальших наукових
досліджень є вибір методичних підходів до управління ризиками підприємств сфери зв’язку та
інформатизації.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Резюме
В статье обосновано, что наличие объективных процессов динамичного социально-экономического развития общества является предпосылкой расширения спектра рисков и соответствующих особенностей их
проявления. Выявлены особенности управления рисками предприятий сферы связи и информатизации
в соответствии с этапами реализации данного процесса. Доказано, что учет данных особенностей будет
способствовать созданию условий для экономически безопасного и устойчивого функционирования данных предприятий.
Ключевые слова: экономическая безопасность, управление рисками предприятия, анализ рисков, оценка
рисков, оптимизация рисков, мониторинг рисков, предприятия сферы связи и информатизации.
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FEATURES OF RISK MANAGEMENT OF COMPANIES
IN THE FIELD OF COMMUNICATION AND INFORMATICS
Summary
The article substantiates that the presence of objective processes of dynamic socio-economic development of
society is a prerequisite for expanding the range of risks and the corresponding peculiarities of their manifestation. The peculiarities of risk management of enterprises in the sphere of communication and informatization in the stages of realization of this process are revealed. It is proved that account of these features will
contribute to creation of conditions for economically safe and stable operation of these enterprises.
Keywords: economic security, enterprise risk management, risk analysis, risk assessment, risk optimization,
risk monitoring, enterprises in the sphere of communication and informatization.
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