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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
MODERN APPROACH IN RISK MANAGEMENT OF LOGISTICS SYSTEMS  
OF ENGINEERING ENTERPRISES

У статті уточнено сутність поняття 
«логістичний ризик». Розкрито 
взаємозв’язок між рівнем соціально-економіч-
ної системи та складністю і множинністю 
зв’язків, ступенем невизначеності та ризику. 
Визначено види логістичних ризиків залежно 
від рівня соціально-економічної системи їх 
виникнення. Встановлено, що під час фор-
мування механізму управління логістичною 
системою слід ураховувати зміни в ринковій 
та виробничій ситуаціях. Запропоновано 
систему управління ризиками логістичних 
систем машинобудівних підприємств. 
Ключові слова: логістична система, логіс-
тичний ризик, невизначеність, управління 
ризиками.

В статье уточнена сущность понятия 
«логистический риск». Раскрыта взаи-
мосвязь между уровнем социально-эко-
номической системы и сложностью и 
множественностью связей, степенью нео-
пределенности и риска. Определены виды 
логистических рисков в зависимости от 
уровня социально-экономической системы 

их возникновения. Установлено, что при 
формировании механизма управления логи-
стической системой следует учитывать 
изменения в рыночной и производственной 
ситуациях. Предложена система управле-
ния рисками логистических систем маши-
ностроительных предприятий.
Ключевые слова: логистическая система, 
логистический риск, неопределенность, 
управление рисками.

The essence of the concept «logistic risks» clari-
fied in the paper. The interconnection between 
the level of socio-economic system and the com-
plexity and multiplicity of relationships, degree 
of uncertainty and risk revealed. The types of 
logistic risks depending on the level of socio-eco-
nomic system of their occurrence defined. It is 
stated that at the formation of the mechanism of 
logistic system management changes in market 
and production situations should be considered. 
The risk management system of logistic systems 
of engineering enterprises proposed.
Key words: logistic system, logistic risk, 
uncertainty, risk management.

Постановка проблеми. Ефективність функціо-
нування логістичних систем підприємств машино-
будівного сектора економіки значною мірою зале-

жить від їх можливостей протидіяти сукупності 
внутрішніх і зовнішніх ризиків, які спричиняють 
виникнення диспропорційності як у внутрішньоза-
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водській, так і у взаємодії із зовнішніми суб’єктами 
господарської діяльності в Україні. Як результат 
слабкої здатності реагувати та протидіяти ризикам 
логістичної системи – дисгармонізація її потужнос-
тей, порушення взаємодії між ланцюгом поставок 
і логістичною мережею, зниження ефективності 
збутової логістики.

Із метою мінімізації руйнівного впливу ризиків 
на дієздатність логістичних систем машинобудів-
них підприємств, формування механізму запо-
бігання їх виникненню в логістичних системах 
доцільно використовувати різноманітні управлін-
ські підходи, як такі, що знайшли підтвердження 
ефективності свого застосування (реінжиніринг, 
аутсорсинг), так і ті, що впроваджуються нині 
(флоучарт), але вже мають перші позитивні від-
гуки. Актуальність реалізації цих та інших підходів 
до управління ризиками логістичних систем маши-
нобудівних підприємств визначається необхід-
ністю підвищення ефективності функціонування 
останніх.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концепти управління ризиками логістичних сис-
тем представлено в наукових публікаціях таких 
учених сучасності, як В. Вітлінський [1], Т. Гапчак 
[2], О. Єлетенко [3], Т. Загорна [4], Н. Кондра-
тенко [5], І. Кривов’язюк [6; 8], Є. Крикавський 
[9], М. Мамчина [10], Н. Маргіта [11], И. Пузанова 
[12], В. Ткачова [13], Д. Яшкін [14]. Також певний 
інтерес і важливість застосування має запропо-
нована теорія пропорційності функціонування та 
розвитку соціально-економічних систем, до яких 
належить підприємство, у межах якого відбува-
ється виникнення внутрішніх ризиків як прояв дис-
пропорційності функціонування такої системи [7]. 
Незважаючи на зростаючий інтерес із боку науков-
ців до порушеної проблематики, слід відмітити, 
що ступінь її розробки, представлений у наукових 
напрацюваннях авторів, не носить системного 
характеру, а тому вимагає більшої обґрунтова-
ності та нових досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
криття сучасного підходу до управління ризиками 
логістичних систем машинобудівних підприємств, 
який ураховує рівень соціально-економічної сис-
теми, де виникають ризики, і розробка на цій основі 
сучасного механізму розв’язання проблем впливу 
ризиків на логістичну діяльність підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасне середовище господарювання ставить 
перед сектором машинобудівних підприємств усе 
нові й нові виклики, одним із найбільш пріоритет-
них серед яких виступає необхідність підвищення 
ефективності управління логістичною системою в 
умовах зростаючої невизначеності та породжува-
них нею ризиків. Їх виникнення в логістиці маши-
нобудівних підприємств є наслідком помилок в 
управлінні логістичною діяльністю, несвоєчасної 

реакції на зміну ринкових умов господарювання, 
що призводить до невиконання термінів поста-
вок, недокомплектованості поставок, надмірних 
логістичних витрат тощо. І, як результат, вимагає 
пошуку механізму, здатного протидіяти логістич-
ним ризикам, мінімізуючи їх повсякденний вплив, 
або запобігаючи їх виникненню.

Проте побудова такої системи управління мож-
лива лише у тому разі, коли чітко встановлено 
причини і рівень їх виникнення, адже логістика 
підприємства – це система налагодження багато-
рівневих взаємозв’язків, що здатні оптимізувати 
роботу машинобудівного підприємства.

Як стверджують І. Кривов’язюк та Ю. Кулик, 
логістична система – це організаційний механізм, 
що перетинає функціональні межі підрозділів під-
приємства (за допомогою гнучкої координації) і 
спрямовує їхні дії на досягнення мети логістики. 
Підрозділ відповідає за виконання всього набору 
видів діяльності, пов’язаних із матеріальним пото-
ком і необхідних для задоволення попиту спо-
живачів, від вибору постачальників до надання 
послуг [8, с. 13].

Поняття «логістичний ризик» багатогранне, що 
пояснюється багатозначністю поняття «ризик».

Так, на думку В. Вітлінського та В. Скрінько, 
логістичний ризик підприємства – це економічна 
категорія, яка відображає особливості сприй-
няття менеджментом підприємства об’єктивно 
існуючих невизначеності та конфліктності, від-
сутності повної (вичерпної) інформації на момент 
прийняття рішень, які притаманні процесам про-
гнозування, планування, управління, координації 
та контролю матеріальних, сервісних, інформа-
ційних, фінансових потоків та потоку інтелекту-
ально-трудових ресурсів [1, с. 248]. М. Мамчин і 
О. Русановська під логістичним ризиком розуміє 
небезпеку виникнення затримки в роботі лан-
цюга постачання, зрив постачання або порушення 
в роботі однієї або декількох ланок ланцюга 
[10, с. 45]. У роботі Т. Загорної [4] до логістичних 
ризиків пропонується відносити ризики здійснення 
логістичних операцій транспортування, складу-
вання, вантажопереробки та управління запасами 
та ризики логістичного менеджменту всіх рівнів, у 
тому числі ризики управлінського характеру, що 
виникають під час виконання логістичних функцій 
та операцій. Н. Кондратенко й О. Лобашов роз-
глядають ризик як настання події, що тягне виник-
нення збитків у логістиці [5, с. 346]. 

Таким чином, аналіз змісту поняття «логістич-
ний ризик», запропонований згадуваними вище 
науковцями, дає змогу стверджувати, що їх форму-
лювання тяжіють більшою мірою до наслідкового 
характеру даного поняття. Тобто ризик здебіль-
шого розглядається не як усвідомлена можливість 
небезпеки, а як його наслідки негативного впливу 
на логістичну систему: затримки в роботі логістич-
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ного ланцюга, зрив постачання, виникнення збит-
ків тощо.

На нашу думку, логістичний ризик слід тлума-
чити як усвідомлену суб’єктом логістичної системи 
можливість виникнення небезпеки порушення її 
усталеного функціонування як результат зрос-
тання невизначеності внутрішнього та/або зовніш-
нього середовища через зміну складності й мно-
жинності зв’язків логістичної системи.

Такі ризики спричинюють порушення в системі 
функціонування та розвитку логістичної системи 
підприємства, призводячи, зокрема, до руйну-
вання цілісності цієї системи, погіршення зв’язків 
як усередині, так і ззовні системи, дезорганізу-
ючи процес взаємодії та нівелюючи інтегративні її 
якості.

Використовуючи положення теорії пропорцій-
ності соціально-економічних систем, деталізовані 
в роботі [7], доцільно провести деякі паралелі між 
рівнями складності і множинності зв’язків, неви-
значеності та ризику, а також, відповідно, рівнем 
соціально-економічної системи (рис. 1).

Як стає зрозумілим, перехід з одного до іншого 
рівня соціально-економічної системи призводить 
до зростання рівня складності та множинності 
зв’язків, а також, відповідно, до зростання ступеня 
невизначеності та ризику логістичної системи, що 
розглядається. У нашому випадку машинобудівне 
підприємство належить до третього рівня склад-
ності соціально-економічних систем, відповідно, 
перший і другий рівні яких характеризують систему 
внутрішніх логістичних ризиків, а третій, четвертий 
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Рис. 1. Взаємозв’язок між рівнем соціально-економічної системи  
та складністю і множинністю зв’язків, ступенем невизначеності та ризику 

Джерело: розроблено автором

Таблиця 1
Види логістичних ризиків залежно від приналежності до рівня соціально-економічної системи

Рівень соціально-
економічної системи Види ризиків у логістичній системі

1. Людина

1.1. Ризики недостатнього рівня кваліфікації фахівців з логістики.
1.2. Ризики особистої відповідальності.
1.3. Ризики індивідуальних психоемоційних якостей.
1.4. Ризики порушення правил виконання логістичних функцій.

2. Група

2.1. Ризики незадовільного планування і контролю.
2.2. Ризики неефективної функціональної координації.
2.3. Ризики низького рівня інтеграції логістики.
2.4 Ризики невірного обґрунтування пріоритетів.
2.5. Ризики порушення інтересів групи (наприклад, співвідношення «стимулю-
вання – відповідальність»).

3. Підприємство

3.1. Виробничі ризики.
3.2. Ризики постачання.
3.3. Ризики транспортування.
3.4. Ризики складування.
3.5. Збутові ризики.

4. Національна економіка
4.1. Галузеві ризики.
4.2. Регіональні ризики.
4.3. Національні ризики.

5. Світова економіка 5.1. Міжнародні ризики.
5.2. Світогосподарські ризики.

Джерело: розроблено автором
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і п’ятий – систему зовнішніх логістичних ризиків.
Не менш важливе значення для реалізації 

управління ризиками логістичних систем маши-
нобудівних підприємств є ідентифікація видів 
логістичних ризиків, які спричинюють виникнення 
сукупності проблем внутрішнього та зовнішнього 
характеру, що супроводжують функціонування 
логістичної системи.

Види логістичних ризиків залежно від прина-
лежності до рівня соціально-економічної системи 
представлено в табл. 1. Зрозуміло, поданий пере-
лік видів логістичних ризиків не претендує на 
повну вичерпність.

Наявність багаточисленних логістичних ризиків 
спонукає до розробки відповідної системи управ-
ління ними. Управління ризиками – це сукупність 
методів, прийомів і заходів, що дають змогу певною 
мірою прогнозувати настання ризикових подій і вжи-
вати заходів щодо їх зменшення [1, c. 257]. Що сто-
сується ризиків логістичної системи підприємства, 
то управління ними слід здійснювати з урахуванням 
специфічних особливостей логістичної діяльності 
та з адаптацією загальноприйнятих методів і при-
йомів управління до цих специфічних умов [4].

Формуючи механізм управління логістичною 
системою (особливо тієї логістичної системи, яка 
організує та управляє виробничим процесом), 
необхідно враховувати той факт, що створюваний 
механізм повинен бути здатним до гнучкого реагу-
вання та вираховування змін у ринковій та вироб-
ничій ситуаціях [3, с. 497].

Ураховуючи види виникаючих логістичних ризи-
ків залежно від рівня складності та множинності 
зв’язків логістичної системи машинобудівних під-
приємств, а також зміну ступеня невизначеності 
та ризику логістичної системи, доцільне викорис-
тання такого підходу в управлінні ризиками логіс-
тичних систем (табл. 2).

Висновки з проведеного дослідження. Нині 
існує досить багато різноманітних підходів до управ-
ління ризиками логістичних систем, які використо-
вуються на підприємствах, проте їх застосування 
не враховує складності та множинності зв’язків 
логістичних систем машинобудівних підприємств, а 
також зміну ступеня невизначеності та ризику. Це 
викликає необхідність визначення змісту поняття 
«логістичний ризик» як усвідомленої суб’єктом 
логістичної системи можливості виникнення небез-
пеки порушення її усталеного функціонування як 
результат зростання невизначеності внутрішнього 
та/або зовнішнього середовища через зміну склад-
ності й множинності зв’язків логістичної системи.

У роботі виділено види логістичних ризиків 
залежно від рівня соціально-економічної системи 
їх виникнення, що дає змогу пропонувати як уже 
відомі, так і нові методи, засоби та шляхи мінімі-
зації негативного впливу та уникнення логістичних 
ризиків машинобудівних підприємств.

Подальші дослідження мають бути спрямовані 
на розробку методів більш ефективного якісного 
та кількісного оцінювання логістичних ризиків під-
приємства.

Таблиця 2
Управління ризиками логістичної системи машинобудівного підприємства

Рівень складності та множинності 
зв’язків логістичної системи

Ступінь невизначеності 
та ризику

Методи, засоби та шляхи уникнення 
логістичних ризиків

Мінімальний Мінімальний

1. Розвиток логістичного мислення, підвищення 
кваліфікації.
2. Розширення кооперації.
3. Формування атмосфери сприяння розвитку 
особистості.
4. Покращання умов праці та відпочинку.
5. Контроль дотримання правил виконання 
логістичних функцій. 

Посередній Посередній

1. Використання інтелектуальних систем при-
йняття рішень.
2. Групове прийняття рішень.
3. Упровадження методу пріоритетів.
4. Стратегічне планування.

Достатньо 
високий Достатньо високий

1. Диверсифікація.
2. Передача ризику.
3. Лімітування.
4. Страхування.
5. Флоучарт.
6. Усунення ризику та ін.

Високий Високий
1. Стабілізаційні програми та фонди.
2. Довгострокові контракти з фіксованими 
цінами тощо.

Максимальний Максимальний
1. Форвардні контракти.
2. Використання біржових і позабіржових 
ф’ючерсів і опціонів для хеджування та ін.
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