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синтезування управлінських рішень є невід’ємною 
складовою при здійснення господарської діяльно-
сті, яка супроводжується безліччю фінансових ри-

зиків. високоефективним сучасним методом дослідження 
фінансових ризиків є метод імітаційного моделювання [7], 
який дозволяє підвищити якість  альтернативних рішень, 
ступінь реалізованості рішень, забезпечити економію часу 
й коштів на реалізацію рішення, забезпечує можливість 
зниження ступеня ризиків у реалізації рішень. розрахунок 
витрат є одним із способів оцінки ефективності управлін-
ських рішень сучасної теорії обґрунтування господарських 
рішень [10], що підкреслює актуальність розгляду цього 
питання. 

метою роботи є побудова алгоритму оцінки доціль-
ності витрат на здійснення господарських рішень при 
управлінні фінансовими ризиками.

в ході аналізу літературних джерел [1–3, 8] та прове-
дення низки комп’ютерних експериментів з імітаційною 
моделлю [9] отримано перелік заходів щодо усунення фі-
нансових ризиків [5] залежно від стану підприємства та 
ступеня фінансового ризику. серед специфічних рекомен-
дацій при дії певних видів ризиків для підприємства хіміч-
ної галузі були виділені такі:

Таблиця 1
Заходи щодо усунення фінансових ризиків, що діють на 

підприємство

Вид фінансового ризику Специфічні рекомендації з усунення 
ризиків

1 2

ризик подорожчання 
сировини

зниження собівартості продукції, що 
випускається

збільшення доходу від реалізації 
продукції

ризик зміни банківського 
відсотка

зниження поточних зобов’язань

ризик зростання вартості 
комунальних послуг

зниження собівартості

ризик підвищення 
конкуренції

стимулювання попиту

ризик недопоставки 
сировини

збільшення оборотних активів

1 2

ризик підвищення 
податків

оптимізація  податкового 
навантаження підприємства

ризик зриву оплати за 
продукцію

збільшення доходу від реалізації 
продукції

ризик конкурентів та 
ризик подорожчання 
сировини

радикальні рішення (реорганізація 
виробництва, автоматизація робочих 
місць  та кооперація з іншими 
підприємствами,)

пропонується наступний алгоритм оцінки доцільності 
витрат на проведення господарських рішень при управ-
лінні фінансовими ризиками, заснований на співставленні 
комплексного показника фінансового стану підприємства 
та його складових в умовах впливу ризику та здійснення 
компенсуючих дій з тими самими показниками у безризи-
кових умовах (рис. 1). для оцінки доцільності витрат вико-
ристовується імітаційна модель діяльності підприємства.

даний алгоритм є складовою завершуючого етапу ме-
ханізму розробки рішень по управлінню фінансовими ри-
зиками підприємства, схема взаємозв’язків модулів якого 
представлена в [4]. пошук антиризикового заходу спира-
ється на аналіз діаграми причино-наслідкових зв’язків.

алгоритм було апробовано для одного з підприємств 
хімічної промисловості Харківської області, деякі найбільш 
суттєві ризики якого показані в табл. 1. для пошуку суми 
затрат, які зазнає підприємство, при компенсації ризику 
недопоставки сировини розглянемо зниження виробничіх 
запасів в динаміці табл. 2.

для компенсації ризику недопоставки сировини необ-
хідно збільшити оборотні активи на 5%, що приведе значен-
ня коефіцієнтів до рівня базових, табл. 3. одним із засобів 
збільшення розміру оборотних активів є збільшення залу-
чених коштів, тобто через зрив поставки сировини, необхід-
ні вільні кошти для швидкого придбання сировини у іншого 
постачальника, що може потребувати короткострокового 
кредиту. розмір мінімальної суми кредиту, необхідного для 
компенсації впливу ризику, представлений в табл. 4.

отже, результати свідчать, що для втілення рекомен-
дацій при компенсації ризику недопоставки сировини 
необхідно залучених коштів від 160 до 808 тис. грн (табл. 4). 
Зміна комплексного показника фінансового стану підпри-
ємства [6] представлена в табл. 5. 

За результатами проведеного аналізу видно, що зна-
чення комплексного показника фінансового стану на кі-
нець розглядуваного періоду V2 перевищує його значен-
ня V1 в умовах впливу ризику і наближається до базового 
рівня Vбаз, що свідчить про адекватність компенсуючого 
заходу.

вплив ризику зміни банківського відсотка (збільшення) 
призводить до збільшення обсягів поточних зобов’язань. 
отже, для пошуку доцільної суми затрат, які зазнає підпри-
ємство при компенсації впливу цього виду ризику, розгля-
немо динаміку поточних зобов’язань в табл. 6. 

Закінчення табл. 1
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Дія певного виду фінансового ризику

Зміна фінансового стану підприємства

Формулювання антиризикового заходу

Захід ефективний

Витрати 
на втілення заходу 

є мінімальними

Відхилення 
значення комплексного 
показника від базисного 

сценарію є 
допустимим

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Втілення антиризикового 
заходу

Рис. 1. Схема алгоритму оцінки доцільності витрат на проведення господарських рішень при управлінні фінансовими 
ризиками

Таблиця 2
Зниження виробничіх запасів при дії ризику недопоставки сировини за 2004–2012 р.р. , тис. грн

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Зміна виробничіх запасів -261 -216,5 -258 -249 -239,9 -254,5 -422 -357,11 -343

Таблиця 3
Значення оборотних активів за різними сценаріями, тис. грн.

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Базовий сценарій 3432 3604 3580 3815 4704 7693 9278 10977 15163

При дії ризику недопоставки 
сировини

3172 3331 3230 3488 4445 7473 8889 10552 14681

При компенсації ризику недопоставки 
сировини

3330 3498 3392 3662 4667 7847 9333 11080 15415

Таблиця 4
Мінімально необхідний розмір кредиту для збільшення оборотних активів

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Розмір кредиту 160 186 178 192 245 412 489 581 808
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Таблиця 6
Зниження поточних зобов’язань при збільшенні банківського відсотка по отриманих кредитах за 2004-2012 р.р. , тис. грн

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Зміна поточних 
зобов’язань

2152,6 2252,9 1616,2 1627 5961,6 4077,3 2166,3 6497,8 10616,7

 

для компенсації ризику зміни банківського відсотка 
необхідно знизити поточні зобов’язання на 25%, що при-
веде значення коефіцієнтів до рівня базових (табл. 7). 

Зниження поточних зобов’язань можливе за рахунок 
збільшення грошових коштів та скорішого повернення кре-
дитів, які накопичились. джерелами залучення додаткових 
коштів не можуть бути короткострокові кредити, адже це 
призведе до погіршення ситуації. якщо збільшення обся-
гів реалізації продукції неможливе через недостатній по-
пит або обмежені потужності підприємства, то джерелом 

Таблиця 5
Значення комплексного показника V залежності від сценарію подій

Сценарії Значення комплексного показника V

Базовий сценарій (Vбаз) 0,76

Ризик недопоставки сировини (V1) 0,665

Дія ризику недопоставки сировини та використання залучених коштів (V2) 0,744

коштів може стати здача в оренду низьколіквідних невико-
ристовуємих активів підприємства, наприклад приміщень, 
складів, лабораторій та ін. табл. 8.

отже, результати свідчать, що для втілення рекоменда-
цій при компенсації ризику зміни банківського відсотка не-
обхідно здавати приміщень в оренду на 10230–7800 тис. грн.  
Зміна комплексного показника фінансового стану підпри-
ємства представлена в табл. 9. За результатами проведено-
го аналізу видно, що значення V2 перевищує значення V1, 
що свідчить про адекватність компенсуючого заходу.

Таблиця 7
Значення поточних зобов’язань за різними сценаріями, тис. грн

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Базовий сценарій 3681,606 4863,131 5492,3 6536,9 10687,83 9834,793 9002,71 12742,15 15815,51

При дії ризику зміни 
банківського відсотка 

2756,224 4231,262 5706,9 7088,89 8288,886 9035,747 9837,36 10491,74 10470,63

При компенсації ризику 
зміни банківського відсотка

4908,809 6484,174 7323,1 8715,86 14250,44 13113,06 12003,61 16989,53 21087,35

 Таблиця 8
Розмір мінімальної винагороди від оренди фондів підприємства, необхідної для зменшення поточних зобов’язань, тис. грн

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Винагорода від оренди 10230 8130 7440 7300 8080 7200 6780 7550 7800

аналогічно  отримано рекомендації для решти ви-
дів фінансових ризиків (табл. 1). для оцінки ефективності 
рекомендацій щодо компенсації ризику подорожчання 
сировини та зростання вартості комунальних послуг  не-
обхідно пропорційно витратам підвищувати ціну продук-
ції.  для попередження ризику зриву оплати за продукцію 
оптимальним є при складанні договору з постачальниками 
враховувати розмір передплати та накладання штрафів у 
випадку несвоєчасних розрахунків. для компенсування 
ризику підвищення конкуренції необхідне стимулювання 
попиту за рахунок зниження ціни за допомогою інновацій-
них технологій виробництва. ризик підвищення податків є 

Таблиця 9
Значення комплексного показника V в залежності від 

сценарію подій

Сценарії
Значення 

комплексного 
показника V

Базовий сценарій(Vбаз) 0,76

Ризик зміни банківського відсотка(V1) 0,598

Дія ризику зміни банківського відсотка та 
використання винагороди від оренди (V2)

0,675
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некерованим з боку підприємства, він потребує оптиміза-
ції податкового навантаження. комбінація ризиків потре-
бує прийняття комплексних рішень, при застосуванні яких 
виконується умова V2 > V1.

підводячи підсумки, слід відмітити, що знайдений 
розмір витрат на проведення заходів протидії фінансовим 
ризикам є оптимальним, що підтверджує апробація іміта-
ційної моделі. це дозволяє  проводити ефективне управ-
ління фінансовими ризиками та вироблення адекватних  
управлінських рішень. розроблений в ході дослідження 
алгоритм оцінки доцільності витрат на проведення госпо-
дарських рішень при управлінні фінансовими ризиками є 
гнучким, оскільки його дія апробована на практиці та має 
позитивні результати. тобто його використання можливе 
для підприємств україни, з урахуванням певних особли-
востей суб’єктів господарювання. 
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