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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРАТЕГІЧНИХ НАМІРІВ І РИЗИКІВ

Анотація. У статті визначено взаємозв’язок між стратегічними намі-
рами та ризиками підприємства. Запропоновано технологію досягнення
стратегічних намірів на основі формування стратегічних наборів під-
приємства та обгрунтування стратегії з урахуванням рівня ризику.

Аннотация. В статье определена взаимосвязь между стратегически-
ми намерениями и рисками предприятия. Предложена технология до-
стижения стратегических намерений посредством формирования
стратегических наборов предприятия на основе отбора стратегий с
учетом уровня риска.

Summary. The article defines the relationship between strategic intentions and
enterprise risks. The technology to achieve strategic intent by building sets of
strategic enterprises and study strategies with regard to the level of risk
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Постановка проблеми. Сучасні умови економічного розвитку
ставлять перед керівниками підприємств ряд завдань, вирішення
яких за допомогою попереднього досвіду не завжди має позитив-
ні результати. Саме тому більшість світових лідерів ринку відмов-
ляється від стратегічного управління на основі інтуїції, коротко-
строкового стратегічного планування та прогнозування, а навпа-
ки робить акцент на розробці стратегій, що забезпечують реалі-
зацію місії та цілей розвитку бізнесу в довгостроковій перспек-
тиві з допустимим рівнем ризику та в межах можливостей під-
приємства, з урахуванням сформованих стратегічних намірів.
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Аналіз останніх досліджень. Термін «стратегічні наміри» як
економічна категорія з’явився у 1980-х роках. На сьогодні існує
ряд визначень даного поняття (табл. 1).

Таблиця 1
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СТРАТЕГІЧНІ НАМІРИ»

Автор Визначення
Ф. Гуйяр,
Дж. Келлі [1]

Стратегічний намір — це уявний образ кінцевої мети кор-
порації. Це намір, що символізує злиття аналітичних, емо-
ційних і політичних елементів корпоративного мислення

Г.Хамел,
К.Прахалад [10]

Для досягнення успіху, компанія повинна погоджувати
свою мету з засобами її досягнення через «стратегічний
намір

А. Томпсон,
А. Стрікленд [2]

Стратегічні наміри — це боротьба за досягнення довго-
строкових стратегічних цілей. Автори вважають, що
стратегічний намір повинен бути жорстким і амбіційним;
його реалізація зазвичай потребує довготривалого пері-
оду часу (20—30 років)

О. Орчаков [3]
Стратегічні наміри — це те, до чого воно прагне в довго-
строковій перспективі. Це може бути ідея підвищення кон-
курентоспроможності або завоювання світового (регіональ-
ного) панування, або досягнення вищого рівня якості і т.д.

І. Смолін [4]

Стратегічні наміри — це цільові засоби стратегічного
розвитку, спрямовані на посилення, або збереження своєї
конкурентоспроможності в стратегічній перспективі. За
своїм змістом і призначенням вони мають латентний ха-
рактер і тому можуть бути визначені лише за посередні-
ми ознаками

А. Войнаровсь-
кий [11]

Стратегічні наміри — не просто декларація, вони потре-
бують відповідної інтелектуальної та психологічної моти-
вуючої підтримки, яка дозволяє співробітникам досягати
верхніх поверхів ієрархії потреб, відкривати нові резервуари
творчої енергії для досягнення поставленої мети

Дослідження показали, що наявні дефініції категорії «страте-
гічні наміри» не враховують ступінь ризику, з яким стикається
будь-яка стратегія розвитку. Тому було зроблено спробу дати ав-
торське трактування: стратегічні наміри — це бажаний стан
підприємства в довгостроковій перспективі, що випливає з місії
та підкріплюється корпоративними цінностями персоналу, з ме-
тою обгрунтування напрямків діяльності, стратегічних можливо-
стей та етапів розвитку в майбутньому для досягнення кінцевих
цілей компанії з допустимим рівнем ризику як у зовнішньому,
так і внутрішньому середовищі її функціонування.
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Поняття «ризик», на відміну від «стратегічних намірів», з’яви-
лось ще за часів середньовіччя, вперше його наукове визначення
було сформульоване понад 200 років тому німецьким математи-
ком Йоганном Тетенсом. На сьогодні існує велика кількість ви-
значень даного поняття, але всіх їх можна розділити на три групи
(рис. 1) [7].

як імовірність понесення
збитків та втрати від
обраного рішення та
стратегії діяльності

як імовірність
відхилення від

поставлених цілей

Представники:
Дж. Міль, І. Сеньйор,
У. Роуї, Є. С. Дзекцер,
Е. Хенлі, В.Вітлінський,
С. Наконечний та ін.

Представники:
А. Маршал, А. Пігу,

Дж.Кейнс,
Г. Марковіц, С. Хью,
Є. Бобров та ін.

Р И З И К

як виникнення
небажаної події

Представники:
І. Девіс, В. Гейльман,

А. Качинський,
Е. Мушик, А. Рагозін,
Л. Бабенко та ін.

Рис. 1. Визначення поняття «ризик» різними вченими

Метою даної роботи є дослідження взаємозв’язку стратегічних
намірів і ризиків з метою формування стратегічних наборів підпри-
ємства та обґрунтування стратегії з урахуванням рівня ризику.

Виклад матеріалів дослідження. Практика діяльності компа-
ній підтверджує тезу про те, що не існує бізнесу без ризику, вра-
ховуючи тісний взаємозв’язок між стратегічними намірами та рів-
нем ризику (рис. 2).

Таким чином, у момент формування місії та стратегічних на-
мірів підприємство вже підсвідомо закладає в свою діяльність
ризики, що мають часові межі. Дана модель демонструє нам, що
прийняття рішень у площині стратегічних намірів приводить до
виникнення ризиків, і навпаки управління ризиками здійснює
вплив на процес досягнення стратегічних намірів.

Менеджмент ризиків є складовою частиною не лише процесу
формування стратегічних намірів, але й управління ними. При
цьому слід зауважити, при досягненні стратегічних намірів відбу-
вається зворотний зв’язок і постійне вдосконалення сформованих
стратегічних наборів. Основою для вдосконалення системи фор-
мування стратегічних намірів, на нашу думку, повинне бути управ-
ління ризиками, тому що воно має забезпечити передбачення
несподіваних подій, формування та досягнення цілей і реалізацію
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стратегій у реальних умовах сьогодення, мотивувати персонал за
допомогою впевненості в майбутньому компанії, а також підви-
щити рівень безпеки підприємства в цілому. За результатами
проведених досліджень виділено етапи впровадження менеджмен-
ту стратегічних намірів і ризиків підприємства (рис. 3).

Ризики

Стратегічні
наміри

МІСІЯ

Рис. 2. Модель взаємозв’язку «Стратегічні наміри—ризики»

Місія,
бачення,
цінності

Цілі
Стратегічні
набори

Побудова
стратегічних

карт

Мережа
бізнес-
процесів

Ідентифікація
ризиків

Оцінювання
ризиків

Мінімізація
ризиків

Стратегічні наміри

Побудова та
аналіз risk-
матриці

Рис. 3. Вдосконалення елементної структури стратегічних
намірів за допомогою управління ризиками
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На основі сформованих стратегічних намірів будуються страте-
гічні карти збалансованої системи показників, оскільки з їх допомо-
гою можна проаналізувати бізнес-процеси та ідентифікувати потен-
ційні ризики. Дані стратегічної карти є основою для матриці ризик-
аналізу, в якій здійснюється ідентифікація ризиків у макро-, мікро-
та внутрішньому середовищі за напрямами «фінанси», «клієнти»,
«внутрішні бізнес-процеси», «навчання та розвиток» [8].

Наступним кроком у процесі вдосконалення стратегічних на-
борів є більш широке визначення ризиків і факторів їх виникнен-
ня за потенційними стратегіями та проведення оцінювання іден-
тифікованих ризиків. Виявлені ризики доцільно внести в
спеціальну таблицю для кожного напряму діяльності, де вказу-
ється величина можливих збитків, а також оцінюється ймовір-
ність настання, наслідки та якість управління кожним ризиком. У
результаті визначається інтегральна оцінка та проводиться ран-
жування ризиків, з метою отримання підсумкової оцінки (Оп) за
формулою:

∑
=

×=
N

i

згп
iKfiОп

1
, (1)

де fі — фактор ризику (наприклад, імовірність настання події,
рівень управління ризиком, рівень впливу наслідків тощо), ЗГП

iK  —
коефіцієнт значущості груп факторів, оцінені за бальною систе-
мою.

Коефіцієнт значущості групи факторів — це частка ризиків
певного напряму діяльності в загальній кількості ризиків,
ідентифікованих у матриці ризик-аналізу.

За принципом Парето доцільно відібрати чотири групи (25 %)
ризиків з найбільшими значеннями можливих збитків і підсумко-
вої оцінки, з метою побудови карти ризиків під символічною на-
звою «RISK» (React, Inactive, Safeguard, Keep down) (рис. 4). Ос-
новною метою створення даної карти є розробка дієвого меха-
нізму практичного значення для збору інформації, ідентифікаціїї
ризиків за певними сегментами та вдосконалення стратегічного
набору для досягнення сформованих стратегічних намірів під-
приємства.

Стратегії з найбільшою кількістю ризиків у зоні «К» є найне-
безпечнішими для реалізації, оскільки мають найбільшу ймовір-
ність настання небажаних подій з найгіршими наслідками та най-
більшими можливими збитками.

У результаті виокремлення ефективних стратегій можна сфор-
мувати стратегічний набір, до складу якого входитимуть «відфіль-
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тровані» стратегії зі своїми ризиками, тому виникає потреба їх
мінімізації.

Для вирішення даного завдання запропоновано розробляти
програму мінімізації ризиків за допомогою N-правила. За даним
правилом, застосування методів зниження ризиків у програмі по-
винно здійснюватись у визначеній послідовності «K—S—R—I»,
тобто якщо з’єднати по точці кожної зони отримаємо «N».

Рис. 4. Визначення послідовності заходів
щодо зниження ризиків за N-правилом

Залежно від того, в якому сегменті виникає ризик, потрібно
використовувати відповідний метод при розробці програми зни-
ження ризиків. Таким чином ми враховуємо: розмір можливих
збитків, ймовірність настання ризику, наслідки події, значущість
групи факторів і наявний рівень управління ризиками суб’єкта
господарювання.

Використовуючи розроблену технологію, було проведено до-
слідження стратегічного планування з виокремленням стратегіч-
них намірів вітчизняного підприємства ВАТ «Вібросепаратор»
(м. Житомир), яке є одним із провідних виробників сільськогос-
подарської техніки та обладнання для післязбиральної обробки,
транспортування та зберігання зернових, олійних і бобових куль-
тур, а також виробництва високопродуктивного насіннєвого ма-
теріалу [9].
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Основна стратегічна мета: зайняти лідируючі позиції в північному регіоні України

ЦІЛІ
 (2011-2016 рр.)

Фінансові цілі Стратегічні цілі
• зростання потоків готівки;
• підвищення річного доходу;
• збільшення окупності вкладеного капіталу

• забезпечення нижчих витрат, ніж у основних конкурентів;
• вищий рівень обслуговування клієнтів;
• розширення можливостей зростання

СТРАТЕГІЧНИЙ НАБІР

Загально-корпоративна стратегія підтримки / стабілізації

Загально-конкурентна стратегія (за М. Портером) фокусування (за витратами)

Продуктово-товарні
стратегії
(за моделлю «Дженерал-
Електрік – Мак-Кінсі»)

Ресурсні стратегії

Продукт Сутність стратегії

зерноочисне
обладнання

стабілізація (пошуки ніш, вибіркове інвестування)

транспортне
обладнання

вибіркове зростання (оцінювання потенціалу для лідирування через
сегментацію; визначення слабких сторін та їх ліквідація, підтримка
сильних сторін через контрольоване інвестування)

комплексне
обладнання

стабілізація (пошуки ніш, вибіркове інвестування)

зерносховища скорочення напрямку (мінімізація інвестицій)

навісне
обладнання

стабілізація (пошук ніш, розгляд варіанта придбання, створення
спільного підприємства або планове скорочення)

контейнери для
побутових
відходів

стабілізація (визначення зростаючих сегментів, вибіркове
інвестування, скорочення за окремими напрямками)

вентилятори скорочення напрямку (мінімізація інвестицій)

Ресурси Сутність стратегії

Фінансові функціонування за
рахунок власних коштів

матеріально-
технічні

скорочення та ліквідація
втрат, зниження
матеріаломісткості
продукції

трудові оцінювання персоналу,
відповідно звільнення чи
навчання

Функціональна
складова

Сутність стратегії

виробнича стратегія використання наявного виробничого потенціалу

фінансова стратегія рефінансування, а також управління грошовими потоками
та товарно-матеріальними запасами

маркетингова
(за Ф.Котлером)

стратегія доброякісності

НДПКР
(інноваційна)

традиційна стратегія

персонал стратегія добору та навчання

інформація балансування стратегічного набору через систему інформації

ЦІЛІ
(2016-2021 рр.)

Функціональні стратегії

Рис. 5. Концептуальний підхід, спрямований на досягнення цілей
(2011—2016 рр.) за стратегічними намірами ВАТ «Вібросепаратор»

За результатами досліджень було сформовано стратегічний
намір: увійти в десятку лідерів-виробників світу за якістю, надій-
ністю, довговічністю та функціональністю сільгосптехніки та об-
ладнання для очищення і калібрування зернових, олійних і бобо-
вих культур.
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На основі розробленої технології формування стратегічних
намірів за допомогою ризик-менеджменту було проведено дослі-
дження діяльності ВАТ «Вібросепаратор», у результаті якого
сформовано концептуальний підхід, спрямований на досягнення
цілей на 2011—2016 рр. з урахуванням сформованих стратегіч-
них намірів на довгострокову перспективу (рис. 5).

Висновки. За результатами проведених досліджень можна
зробити висновки, що складовою системи управління компанії є
менеджмент стратегічних намірів і ризиків. Це сприяє результа-
тивному розвитку підприємства, його зростанню та лідерству се-
ред конкурентів у довгостроковій перспективі. Формування стра-
тегічних намірів за допомогою взаємозв’язку з ризик-менедж-
ментом зумовлює ряд переваг, а саме: можливість поглибленого
цілевстановлення для досягнення кінцевої мети існування під-
приємства, розробку найменш ризикованого стратегічного набо-
ру та дієвої системи показників результативності його діяльності,
підвищення ефективності управління ризиками, адаптацію до
змін зовнішнього та внутрішнього середовища, підвищення гнуч-
кості бізнес-моделі, ідентифікації кожним працівником своєї ролі
в досягненні стратегічної мети компанії. Впровадження концепції
стратегічних намірів на вітчизняних підприємствах може стати
потужним поштовхом на шляху до розбудови економіки України
та їх визнання на світовому ринку.
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ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація. У статті розглянуто сучасний фінансовий стан місцевого
господарства в Україні. Досліджено проблеми дієвості фінансування міс-
цевого господарства. Запропоновано напрями кількісних та якісних
структурних змін у фінансовому забезпеченні місцевого господарства.

Аннотация. В статье рассматривается финансовое состояние мест-
ного хозяйства в Украине. Исследуются проблемы финансирования
местного хозяйства. Предлагаются пути количественных и качест-
венных структурных изменений в финансовом обеспечении местного
хозяйства.

Summary. The article examines the financial welfare of local economy in
Ukraine, analyzes the problems of its financing system. As a result the author
proposes the ways of qualitative and quantitative structural changes in local
economy financial provision.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: Місцеве господарство, житлово-комунальні послуги,
видатки місцевих бюджетів, екстенсивні фактори, інтенсивні фактори.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Местное хозяйство, жилищно-коммунальные услуги,
расходы местных бюджетов, экстенсивные факторы, интенсивные факторы.

KEY WORDS: local economy, housing and public utility services, local
expenditures, extensive factors, intensive factors.

Украй повільні темпи реформування житлово-комунального
господарства країни, зокрема, в частині встановлення прозорих
економічно обґрунтованих тарифів на послуги місцевої влади
(перш за все, на житлово-комунальні послуги), незадовільний стан
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