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Анотація. У статті розкрито сутність та історичні передумови поняття ризику. Досліджено підходи до виявлення 
ризику у зовнішньоекономічній діяльності підприємства та класифікації ризиків, що були розроблені різними націо-
нальними і закордонними авторами. Проаналізовані ризики машинобудівних підприємств Харківського регіону, що 
супроводжують зовнішньоекономічну діяльність.
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Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна діяль-
ність машинобудівних підприємств пов’язана з факторами 
ризику, які необхідно ідентифікувати, аналізувати та на 
основі цього аналізу обґрунтувати чи скоригувати стра-
тегію підприємства. Безпека зовнішньоекономічної діяль-
ності машинобудівного підприємства прямо залежить від 
уміння керівників виокремлювати ризики, що супрово-
джують підприємство у процесі здійснення зовнішньо-
економічної та господарської діяльності. Це зумовлено 
тим, що управління ЗЕД машинобудівного підприємства 
пов’язане із прийняттям рішення в умовах недостатності 
інформації. Другою передумовою безпечного здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності є вміння працювати 
з цими ризиками, їх ідентифікувати, оцінювати ступінь 
їх впливу на діяльність та конкурентоспроможність, ана-
лізувати та прогнозувати подальший розвиток підприєм-
ства під впливом цих факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поява теорії 
ризиків пов’язана з азартними іграми, коли були зроблені 
спроби математичного обґрунтування певних комбінацій 
карт та вірогідності виграшу. В економічній теорії немає 
єдиної думки про те, хто з авторів першим застосував 
поняття ризику в економічній науці, але, на нашу думку, 
найбільш вдало це було зроблено Ф. Найтом, який у своїй 
роботі «Ризик, невизначеність та прибуток» виокремив 
ризики, які можна застрахувати, та які не підлягають стра-
хуванню. Останні він пов’язав зі швидкими економічними 
змінами. Подальші дослідження теорії ризику в економіці 
здійснили Адам Сміт, Джон Кейнс, Джон Стюарт Мілль, 
Джон Моріс Кларк, Карл Маркс, Йоган фон Тюнен, Йозеф 
Шумпетер, Альфред Маршалл та Артур Пігу, Френк Найт, 
Джон фон Нейман та Оскар Моргенштерн та інші.

Метою статті є виявлення та опис основних ризи-
ків машинобудівного підприємства під час здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності, а також підбір аналі-
тичного інструментарію для аналізу та оцінки їх впливу 
на безпеку здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства

Виклад основного матеріалу. Перші дослідження 
Ф. Найта пов’язували поняття ризику з невизначеністю, 
можливістю, вірогідністю настання негативної події. Із 
плином часу теорія ризиків набула розвитку і знайшла 
своє відображення у різних сферах економічної науки. 
В.А. Акімов, С.П. Воронов, Н.Н. Радаєв [4] вказують на 
такі аспекти ризику, як загроза та небезпека; можливість; 
невизначеність. Бачення ризику як загрози розглядали 
такі вчені, як Р. Кантільйон [2], Ф.Х. Найт [3], Г.К. Гінс [4]. 
Ризик як можливість розглядалася такими авторами, як 
А. Сміт [6], П. Хейне [7], Й. Шумпетер [8]. Ризик як неви-
значеність розглядалася такими авторами, як А.Х. Уіллетт 
[10], Й. Пфеффер [9].

У межах теорії зовнішньої торгівлі почала розвиватися 
також теорія ризиків зовнішньоекономічної діяльності. 
Вона набула ще більшої актуальності сьогодні, тому що 
підсилися процеси глобалізації, спеціалізації та кооперації, 
підсилилася і конкуренція підприємств, компаній-товаро-
виробників. Кожен із них прагне зайняти найбільш вигідну 
позицію на міжнародному ринку та забезпечити відносно 
стабільний прибуток та розвиток. Але це можливо лише 
за умови, що підприємство витримає конкуренцію. Для 
безпеки підприємства під час здійснення зовнішньоеко-
номічної діяльності моніторинг ризиків, пов’язаних із 
зовнішньоекономічною діяльністю, є важливою умовою 
конкурентоздатності на міжнародному ринку.

У статті розглянемо подолання загроз, пов’язаних із 
різними аспектами діяльності підприємства, та зовнішні 
фактори, впливати на які підприємство не має можли-
вості. У межах теорії ризиків буде проведено подальше 
дослідження. Також розглянемо, які саме заходи та дії 
потрібно здійснювати підприємству для успішної зовніш-
ньоекономічної діяльності.

У дисертації О.С. Мантур-Чубатої [21] ризик розгля-
дається водночас із об’єктивної та суб’єктивної позиції 
як такий, що виникає у момент необхідності прийняти 
рішення на основі альтернатив. Тобто, з одного боку, це – 
об’єктивна наявність ризиків, з іншого – суб’єктивність 
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прийняття рішення на основі розрахунку альтернатив 
щодо кожного з видів ризиків.

В академічному тлумачному словнику ризик – це усві-
домлена можливість небезпеки; можливість збитків або 
невдачі у якійсь справі.

У зовнішньоекономічній діяльності, як вже було вище 
зазначено, ризики пов’язували з невизначеністю, можли-
вістю, вірогідністю настання негативної події. Тому ризик 
у зовнішньоекономічній діяльності машинобудівного під-
приємства, на думку автора, є економічною категорією, 
яка характеризує невизначеність, можливість та віро-
гідність настання негативної події у процесі здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до економічних досліджень [16] ризик 
виконує такі функції, як інноваційна – пошук вирішення 
загрозливої ситуації з використанням новітніх методів 

(використання інновацій для усунення ризику); регулю-
юча – спонукає підприємство до прийняття рішень та роз-
витку, не дозволяє підприємству перебувати у стані стаг-
нації (що неможливо, якщо підприємство має конкурувати 
на ринку); захисна – спрямована на завчасне реагування 
та проактивне управління ризиками; аналітична – аналіз 
шляхів подолання ризику та вибір найменш загрозливого.

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
пов’язано з видами ризиків, які виокремлюються за різ-
ними класифікаційними ознаками. У таблиці 1 наведено 
ризики та групи ризиків, які виокремлювали вітчизняні 
та закордонні автори.

Наприклад, професор Сідней Около [11] поділяє їх 
на стратегічний, операційний, політичний, пов’язаний із 
країною, технологічний ризик, екологічний, економічний, 
девальвації та інфляції, складність репатріації прибутку 

Таблиця 1
Ризики у зовнішньоекономічній діяльності

№ 
п/п Автори Назва груп ризиків

1. Сідней Около [13] Стратегічний, операційний, політичний, технологічний, екологічний, економічний, фінансо-
вий, ризик тероризму.

2. Кавусгіл С.Т., Найт Г. та 
Рейзенберг Дж. Р. [14] Комерційний, фінансовий, ризик країни, крос-культурний.

3. Рум’янцев А.П. [15] Ризики, пов’язані з вибором країни, з вибором партнера, з укладанням міжнародних госпо-
дарських контрактів, із митним регулюванням, маркетингові, транспортні комерційні.

4. Стрельбіцька Н.Є. [16]
Ризик країни, митний ризик, валютний ризик, ризики міжнародного маркетингу, ризики між-
народних перевезень (транспортний ризик), ризик міжнародного контракту, пов’язанні з іно-
земним контраґентом, ризики міжнародного конкурентного середовища.

5. Петросян Н.Е. [17]

Митні, комерційні, маркетингові (інформаційний, галузевий, інноваційний), надійність 
партнера, політичні, макроекономічні (внутрішня економіка країни, економіка країни-парт-
нера, заборгованість). Виокремлює у структуру п’ять основних груп ризиків ЗЕД(пов’язані 
з умовами контракту, щодо територіального положення, щодо етапу угоди, щодо можливості 
впливу на ризик, щодо процесу підписання угоди).

6. Свідерська А. [18]
Щодо договірного процесу ризики ЗЕД можна поділити на три групи: ризики, пов’язані з 
умовами контракту; ризики контрагента; ризики, пов’язані з виконанням контракту підпри-
ємством.

7. Ларіонова Н.А. [19]

Внутрішні ризики: підприємницькі (нестійкість попиту та цін на продукцію та сировинні 
ресурси; високий рівень постійних витрат; неможливість забезпечити нормальну масу, норму 
та динаміку прибутку; високий рівень конкуренції), фінансовий (нестійкість фінансових умов 
кредитування, високі відсоткові ставки за кредитами, дивідендна політика підприємства).

8. Волкодавова Є.В.,  
Ханбікова Л.В. [20]

Щодо процесу підписання контракту: пов’язані з умовами договору (пов’язані з товаром, 
його якістю, пакуванням та ціною; умови постачання; вибір валютно-фінансових умов контр-
акту; форс-мажорних обставин; розірвання контракту та відповідальність за невиконання 
умов; арбітраж), зовнішні щодо договору (політичні; макроекономічні; надійності партнера; 
юридичні; кримінальні; маркетингові; інформаційні; галузеві; інноваційні; транспортні). 
Зовнішньоекономічних операцій: за характером обліку (зовнішні та внутрішні (технічні; 
виробничі; ризики страйків, бойкотів, крадіжок; ресурсні; організаційні)); щодо етапу угоди 
(у процесі митного оформлення; у процесі сертифікації продукції; інвестиційні; виробничі; 
комерційні; транспортні); за джерелом виникнення (суб’єктивний та об’єктивний); за мож-
ливістю впливу на ризик (ті, якими фірма може керувати, ті, що опосередковано керуються, 
взагалі неможливо ними керувати); за територіальним положенням (за кордоном, на кордоні, 
на внутрішньому ринку).

9. Савлук Н. [17]
Ризик країни (політичні та економічні події), валютний ризик (зміна курсу валют або купі-
вельної здатності валюти), контрагента (вірогідність невиконання умов контракту, невиплати 
коштів за поставлений товар), ризик банків (через недостатню надійність банків).

10. Ernst&Young та Oxford 
Analytica

Основні стратегічні ризики міжнародного бізнесу: макрозагрози (зміна клімату, енергоз-
береження, проблеми з постачанням та споживанням, невизначена енергетична політика), 
загрози, пов’язані з операційною діяльністю (нестача людського капіталу, погіршення фіс-
кальних умов, управління втратами), галузеві загрози (конкуренція за резерви, політичний 
тиск під час отримання доступу до резервів).

11. Консалтингова компанія 
Deloitte

Лібералізація, глобалізація, постачання енергоресурсів, геополітика, економічні умови, еко-
логія, інформаційні та комунікаційні технології, енергетичні технології, тероризм та органі-
зована злочинність, попит споживачів.

12. Global Insight (IHS 
Markit (INFO)

Політичної нестабільності та насилля, неефективності державного управління, недієвості 
управління, недотримання норм права, корупції.
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та капіталу, ризик тероризму. Така класифікація ризиків 
дуже вдало враховує екологічний аспект, бо екологічне 
виробництво стало важливим складником будь-якого біз-
несу. Але ця система показників не враховує безпосеред-
ньої надійності партнера та відповідальності за недотри-
мання вимог договорів.

Учені С.Т. Кавусгіл, Г. Найт та Дж.Р. Рейзенберг [12] 
давали таку класифікацію ризиків у зовнішньоекономічній 
діяльності: комерційні ризики, фінансові ризики, ризики 
пов’язані з країною, крос-культурні ризики. Ця класифіка-
ція враховує такий показник, як інтенсивність конкуренції, 
що є важливою ознакою цільового ринку. Але, незважа-
ючи на це, тут не враховано геополітичні чинники та між-
народні відносини загалом, що можуть стати серйозною 
перешкодою для машинобудівного підприємства.

А.П. Рум’янцев [15] у своїй класифікації ризиків наго-
лошує на тому, що до складу ризиків, які підприємство має 
враховувати у своїй діяльності, входять політичні, макро-
економічні, відповідальність та надійність партнера, мар-
кетингові ризики (галузеві, інформаційні, інноваційний), 
транспортні, ризики, пов’язані з міжнародними контрак-
тами, комерційні (остання група ризиків характеризується 
вчасним проходженням сертифікації), ризики, пов’язані 
з проходженням митниці та зі складанням документації, 
митного законодавства, вибором видів транспорту для 
найбільш економного перевезення товарів. Така класи-
фікація є досить функціональною та враховує більшість 
позитивних та негативних впливів зовнішньоекономічної 
діяльності, але не враховує часовий аспект.

У своїх дослідженнях ризиків ЗЕД аудиторсько-кон-
салтингова фірма Ernst&Young і глобальна аналітична 
та консультативна компанія Oxford Analytica викорис-
товують поділ ризиків на стратегічні та операційні. До 
групи стратегічних ризиків вони віднесли ті, що пов’язані 
зі зміною клімату, енергозбереженням, із проблемами 
постачання та споживання, з невизначеністю енергетич-
ної політики. Друга група операційних ризиків охоплює 
нестачу людського капіталу, погіршення фіскальних 
умов, управління втратами. Ця система ризиків є акту-
альною, автори намагалися розкрити всі види ризиків, що 
супроводжують підприємства під час ЗЕД. Але, на думку 
автора, у ній не враховано політики країн-партнерів, бо 
через ці ризики зовнішньоекономічні діяльність між ними 
може бути частково припинена чи обмежена.

Консалтингова компанія Deloitte у своїх дослідженнях 
виокремила ризики лібералізації, глобалізації, постачання 
енергоресурсів, геополітики, економічних умов, екології, 
інформаційних та комунікаційних технологій, енергетич-
них технологій, тероризму та організованої злочинності, 
попиту споживачів. Ця класифікація ризиків є практично 
зумовленою та акумулює у собі найбільш поширені види 
ризиків. Але водночас вона не враховує валютних ризи-
ків, які обов’язково супроводжують підприємство під час 
здійснення ЗЕД, а також соціальних ризиків, які є досить 
актуальними за умов соціальної напруги та великої кіль-
кості інформаційних війн.

Інформаційно-аналітична та експертна компанія Global 
Insight (IHS Markit (INFO) розробила класифікацію ризи-
ків ЗЕД, яка включає п’ять класифікаційних груп ризиків 
(політичної нестабільності та насилля, неефективності 
державного управління, недієвості управління, недотри-
мання норм права, корупції). Таким чином, система ризи-
ків, що розроблена Global Insight, є дещо спрямованою 
на подолання зовнішніх ризиків, при цьому ризиків, що 
виходять зі діяльності підприємства, досить мало. Не вра-
ховані ризики соціального характеру та фінансово-еконо-
мічного стану підприємства.

Таблиця 2
Основні ризики зовнішньоекономічної діяльності 

машинобудівних підприємств
Група ризиків Назва ризиків
Економічні Високий рівень постійних витрат

Неможливість забезпечити нормальну 
масу, норму та динаміку прибутку
Дивідендна політика підприємства
Операційний
Комерційний
Стратегічний
Експортно-імпортні

Контрагентів Розрив контракту та відповідальність за 
недотримання умов
Надійність партнера
Пов’язані з умовами контракту
Ризики контрагента
Виробничо-збутової та науково-технічної 
кооперації
Виконання контракту підприємством
Умови поставки
Валютно-фінансові умови контракту

Країни Кримінальні
Соціальні та природні непередбачувані
Митні
Крос-культурний
Тероризму

Маркетингові Високий рівень конкуренції
Пов’язані з товаром, його якістю, паку-
ванням та ціною
Інформаційний, галузевий, інноваційний

Макроеконо-
мічні

Нестійкість попиту та цін на продукцію, 
на сировину
Загальноекономічні

Політичні Вплив політичних умов за кордоном та 
всередині країни
Обмеження та санкції

Правові Арбітраж
Юридичні

Ресурсні Ризики страйків (людські ресурси)
Ризики, пов’язані з виробництвом

Техніко-техно-
логічні

Технологічні
Технічні
Інноваційні
Організаційні (організація виробництва)

Транспортні Ризики, пов’язані із транспортуванням 
товарів
Форс-мажорні обставини
Втрата/ушкодження товару під час тран-
спортування
Людський фактор під час транспорту-
вання (хвороба, травмування, помилка)

Фінансові Нестійкість фінансових умов кредиту-
вання
Високі відсоткові ставки за кредитами
Фінансово-інвестиційні
Валютний
Банківський (ненадійність банків)

Екологічні Забруднення навколишнього середовища
Безпека під час здійснення зовнішньоеко-
номічної діяльності
Стан екології загалом у країні
Рівень екологічної культури у компанії

Виходячи з розглянутих класифікацій ризиків, можна 
дійти висновку, що для підприємств машинобудування 
Харківської області потрібно розробити класифікацію, 



126

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 15, частина 1 • 2017

яка б відповідала національним та галузевим особливос-
тям. Тому до головних ризиків автором було віднесено 
такі (таблиця 2).

Класифікація основних ризиків зовнішньоекономічної 
діяльності заснована на їх впливі на діяльність підприєм-
ства та здійснення ним зовнішньоекономічної діяльності. 
Автором було запропоновано власну класифікацію на 
основі досліджених класифікацій українських на закор-
донних авторів.

Розглянемо, які ризики виокремлюють у своїй зовніш-
ньоекономічній діяльності підприємства машинобудівної 
галузі Харківської області.

У своїй діяльності ПАТ «Електромашина», ПАТ «Тур-
богаз», ПАТ «ХАРП», ПАТ ХЕЛЗ «Укрелектромаш», 
ПАТ «Світло Шахтаря» виділяють такі види ризиків, як 
неконвертованiсть української гривні, валютний контроль 
та інфляція, нестабільність податкового та митного зако-
нодавства України, донарахування штрафів та пені за неві-
рне трактування законів, при цьому податкові перевірки 
можуть охоплювати термін 3 роки з моменту здійснення 
операції. Окрім того, існує суттєвий ризик змiни цiн на 
продукцiю, що випускається, та кредитний ризик, вира-

жений у ймовірності появи дебіторської заборгованості. 
Також є кредитні ризики, ринкові ризики, що складаються 
з валютних, відсоткових та ризиків зміни цін на товари, 
ризик ліквідності. При цьому кредитний ризик включає 
такі елементи, як ризик неплатоспроможності дебітора, 
поява простроченої дебіторської заборгованості. Також 
підприємства виділяють ризики, що притаманні різним 
видам капіталу, і вiдсутнiсть державної цільової програми 
підтримки вітчизняного виробника.

Висновки. Таким чином, зовнішньоекономічна діяль-
ність підприємств залежить від багатьох ризиків, що охо-
плюють не лише їхню виробничу, фінансову, економічну, 
інвестиційну діяльність, але і зовнішні ризики всередині 
країні та поза її межами, соціально-демографічні та еко-
логічні ризики, геополітику та міжнародні відносини. 
Порівнявши ризики, які виділяють автори, та ризики, які 
виділяють підприємства, ми побачили, що підприємства 
часто не виділяють в окремі групи ризиків міжнародні 
відносини, геополітику, соціальні ризики, екологічні 
ризики. Вони є досить важливими для забезпечення кон-
курентоспроможності підприємства під час здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності.
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Аннотация. В статье раскрыта сущность и исторические предпосылки понятия риска. Исследованы подходы к вы-
явлению риска во внешнеэкономической деятельности предприятия и классификации рисков, разработанные различ-
ными национальными и зарубежными авторами. Проанализированы риски машиностроительных предприятий Харь-
ковской области, сопровождающие внешнеэкономическую деятельность.

Ключевые слова: риск, внешнеэкономическая деятельность, машиностроительные предприятия, классификация, 
подход, концепция, конкурентоспособность.

Summary. The essence and historical preconditions of the concept of risk were disclosed. The approaches to the identifica-
tion of risk in the foreign economic activity of the enterprise and the classification of risks, which were developed by various 
national and foreign authors, were investigated. The risks of machine-building enterprises of the Kharkiv region that accompany 
foreign economic activity are analyzed.

Key words: risk, foreign economic activity, machine-building enterprises, classification, approach, concept, competitiveness.
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ КЛІЄНТІВ 
РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

SPECIFICS OF MARKETING MANAGEMENT OF CLIENTS’ LOYALTY  
IN RETAIL BUSINESSES

Анотація. Стаття присвячена особливостям управління лояльністю клієнтів роздрібних торговельних підприємств 
на засадах маркетингу. Визначено, що досвід клієнта щодо придбання продукту має вирішальний вплив на здійснення 
повторної покупки, тому важливим є вивчення поведінки клієнтів роздрібних торговельних підприємств та вимірюван-
ня їх рівня задоволеності. Виявлено, що на задоволення потреб клієнтів роздрібних торговельних підприємств безпосе-
редньо впливають чинники змін у зовнішньому середовищі (ринкова кон’юнктура) та у внутрішньому середовищі (ін-
новації). Розглянуто складники комплексу маркетингового управління лояльністю клієнтів роздрібного торговельного 
підприємства, такі як моніторинг ринкового середовища, оцінювання наявного рівня лояльності, сегментація ринку для 
актуалізації профілю споживача, позиціювання ринкової пропозиції роздрібного торговельного підприємства; форму-
вання карти преференцій покупців з позиції важливості критеріїв вибору.

Ключові слова: роздрібна торгівля, лояльність, лояльність споживачів, маркетинг, конкуренція, програма лояльнос-
ті, сегментація.

Постановка проблеми. Сучасний рівень економіч-
них відносин на ринку товарів і послуг характеризується 
високою конкуренцією між виробниками і продавцями, 
а споживач є головною ланкою у системі ринкових від-

носин. Пріоритетним завданням сучасного маркетингу 
в роздрібній торгівлі є формування лояльних спожи-
вачів, перехід від разових угод до встановлення довго-
строкових партнерських відносин зі споживачами за 


