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У роботі розглянуто основні методи оцінки 
та прогнозування господарських ризиків у 
діяльності підприємства. На основі аналізу 
специфіки управління ризиками економічних 
систем та з урахуванням підходів щодо побу-
дови системи збалансованих показників було 
визначено методологічні принципи страте-
гічного управління ризиками логістичного 
центру. Керуючись розробленою системою 
принципів та на підставі критичного аналізу 
методів оцінки і прогнозування ризиків для 
економічних систем різної природи структу-
ровані інструменти стратегічного управ-
ління ризиками логістичного центру. Розро-
блено організаційну модель стратегічного 
управління ризиками логістичного центру, 
що враховує особливості реалізації сучасних 
методів економіко-статистичного й іміта-
ційного моделювання, специфіку діяльності 
транспортно-логістичних центрів, тран-
спортних підприємства і транспортно-ван-
тажних систем.
Ключові слова: логістичний центр, гос-
подарський ризик, стратегічне управління, 
організаційна модель, ризик-менеджмент, 
система збалансованих показників, іміта-
ційне моделювання.

В работе рассмотрены основные методы 
оценки и прогнозирования хозяйствен-
ных рисков в деятельности предприятия. 
На основе анализа специфики управления 
рисками экономических систем и с учетом 
подходов к построению системы сбалан-
сированных показателей были определены 
методологические принципы стратегиче-
ского управления рисками логистического 
центра. Руководствуясь разработанной 
системой принципов и на основании кри-
тического анализа методов оценки и про-
гнозирования рисков для экономических 

систем различной природы структури-
рованы инструменты стратегического 
управления рисками логистического цен-
тра. Разработана организационная модель 
стратегического управления рисками логи-
стического центра, учитывающая особен-
ности реализации современных методов 
экономико-статистического и имитацион-
ного моделирования, специфику деятельно-
сти транспортно-логистических центров, 
транспортных предприятия и транспор-
тно-грузовых систем.
Ключевые слова: логистический центр, 
хозяйственный риск, стратегическое 
управление, организационная модель, риск-
менеджмент, система сбалансированных 
показателей, имитационное моделирова-
ние.

This article examines the main methods of 
assessment and prediction of economic risks 
within the enterprise. The methodological princi-
ples of logistics center strategic risk management 
are defined. They are based on the analysis of 
the specific risk management and economic 
systems approaches to the building of bal-
anced scorecard. The logistics center strategic 
risk management tools are structured. They are 
guided by the principles and the results of critical 
analysis and prediction methods for assessing 
risks to the economic systems of different origins. 
An organizational model of the logistics center 
strategic risk management is designed. It takes 
into account the specific of the implementation 
of modern methods of economic and statistical 
and simulation; the specifics of the transport and 
logistics centers, transport companies, transport 
and cargo systems.
Keywords: logistics center, economic risk, stra-
tegic management, organizational model, risk 
management, balanced scorecard, simulation.

Постановка проблеми. Стратегічне управ-
ління складною соціально-економічною системою, 
до якої належать і логістичні центри, пов’язано з 
необхідністю врахування негативного впливу зна-
чної кількості ризиків, ефективність управління 
якими здебільшого обумовлює можливість реалі-
зації як одиничних, так і комплексу стратегічних 
рішень. У зв’язку з цим систематизація та струк-
турування інструментарію управління ризиками 
є невід’ємною складовою системи стратегічного 
управління логістичним центром, що і обумовлює 
актуальність обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Слід зазначити, що питанню оцінки ризиків при-
свячено праці вітчизняних і зарубіжних вчених. 
Так широкого розповсюдження набули питання 
оцінки фінансових ризиків [1; 3; 5; 16; 23; 24; 25; 
27; 28]. Іншим напрямом у дослідженні систем 
ризик-менеджменту є роботи, присвячені питан-

ням оцінки ризику банкрутства підприємства, 
особливостям його діяльності та антикризового 
управління [6; 7; 15; 26]. Представлені теоретичні 
підходи, інструменти і методи мають високе нау-
кове і практичне значення у межах їх застосування 
у діяльності виробничих підприємств та суб’єктів 
господарювання, що функціонують у різних сфе-
рах економічної діяльності. Проте, недостатньо 
увага приділяється дослідженню особливостей 
управління ризиками транспортно-логістичних, 
транспортно-вантажних і транспортних систем. 
Так аналіз наукових досліджень у галузі управ-
ління логістичними ризиками [4; 10; 13; 14; 17; 
18; 21] показує, що більшість авторів розглядають 
логістику, як одну з функцій та об’єктів управління 
промисловим підприємством, що не дозволяє 
повною мірою використовувати запропоновані під-
ходи для оцінки комплексу господарських ризиків 
для логістичного центру.
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Таким чином, науково-практична проблема роз-
робки єдиного підходу щодо стратегічного управ-
ління ризиками логістичного центру є актуальною, 
а її вирішення дозволить значно скоротити втрати 
від негативного впливу чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовища.

Постановка завдань. Метою цього дослі-
дження є розробка організаційної моделі страте-
гічного управління ризиками логістичного центру, 
що заснована на принципах побудови системи 
збалансованих показників логістичного центру та 
реалізації інструментів імітаційного моделювання. 
Для досягнення вказаної мети у роботі постав-
лено та вирішено наступні завдання: розглянуто 
основні методи оцінки та прогнозування господар-
ських ризиків у діяльності підприємства; визна-
чені методологічні принципи стратегічного управ-
ління ризиками логістичного центру; структуровані 
інструменти стратегічного управління ризиками 
логістичного центру; розроблена організаційна 
модель стратегічного управління ризиками логіс-
тичного центру.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З метою розробки підходу до оцінки ризиків логіс-
тичного центру автор вважає за доречне розгля-
нути найбільш суттєві підходи до оцінки та про-
гнозування ризиків, що представлені у науковій 
літературі. Серед таких можна виділити наступні 
групи методів [2; 8; 9; 12; 19; 20; 22; 24]: аналі-
тичні; ймовірнісно-статистичні; експертні методи. 
У свою чергу кожна з наведених груп методів 
угруповує низку підходів до оцінки господарських 
ризиків підприємства. Так до аналітичних методів 
належать аналіз чутливості [9; 20], аналіз сцена-
ріїв [2; 7; 8; 19], метод фінансового бюджетування 
[22; 24], методи нечіткої логіки [2; 12]. До ймовір-
нісно-статистичних методів належать імітаційне 
моделювання [2; 8], динамічне моделювання [22], 
методи побудови дерева-рішень [19]. До експерт-
них належать методи SWOT-аналізу, анкетування, 
мозкового штурму; рози і спіралі ризиків; метод 
Делфі тощо.

Наведені методи мають суттєві переваги один 
перед іншим, але також визначаються і певними 
недоліками. У зв'язку із цим доцільним є розробка 
системи принципів, яким має відповідати методо-
логія оцінки та прогнозування ризиків логістичного 
центру з огляду на завдання щодо підвищення 
ефективності процесів стратегічного управління. 
Проведений аналіз сучасних підходів, моделей та 
методів ризик-менеджменту дозволив сформулю-
вати наступні методологічні принципи: 

1. Ємності та достатності контрольних 
показників. Система збалансованих показників, 
що є основою авторської системи ризик-менедж-
менту, передбачає наявність низки стратегічних 
цілей, проте, для забезпечення комплексного ана-
лізу усіх ризиків і їх взаємодії, доцільності набу-

ває виділення певного результуючого показника 
ризику або чітко обмеженої їх кількості, що врахо-
вують вплив всього комплексу ризиків. Зокрема, 
виходячи з характеру взаємозв'язків у системі 
збалансованих показників логістичного центру 
[11] у якості результуючого показника реалізації 
внутрішніх та зовнішніх ризиків, можливо викорис-
товувати ризик скорочення прибутку, як ключовий 
KPI-індикатор.

2. Динамічності або аналізу всіх критеріїв, 
чинків, контрольних показників та зв’язків у дина-
міці. Виходячи з того, що модель стратегічного 
управління логістичного центру передбачає наяв-
ність контурів зворотного зв’язку і часових лагів, 
реалізація певних ризиків впливає на результу-
ючий показник із деякою затримкою. До того ж 
результуючий показник (показники) через контур 
зворотного зв'язку впливає на реалізацію деяких 
ризиків у наступні періоди часу. Отже, побудова і 
аналіз статичної моделі ризиків здатна привести 
до помилкових результатів.

3. Однозначності розрахунку тобто забезпе-
чення можливості розрахунку значень критичного 
показника на базі єдиного методологічного під-
ходу та його порівнянність у часі. Для ефектив-
ного управління діяльністю логістичного центру 
на стратегічному рівні актуальним і виправданим 
є розрахунок критичних значень параметрів, що 
впливають на результуючий контрольний показ-
ник. При цьому практичний інтерес становить не 
тільки наслідки реалізації певних подій, а і ймовір-
ність їх настання. Отже, окремий інтерес стано-
вить оцінка ймовірності настання критичних зна-
чень.

4. Системності. Можливість аналізу ефектив-
ності окремих управлінських рішень і їх впливу на 
загальну оцінку ризиків. Виходячи з того, що оцінка 
і управління ризиками розглядається з точки зору 
досягнення стратегічних цілей логістичного цен-
тру, особливої актуальності набуває оцінка ефек-
тивності окремих управлінських рішень.

5. Взаємопов’язаності. Можливість врахувати 
прямі й зворотні зв'язки, а також моделювати від-
повідні контури. Система збалансованих показни-
ків [11] передбачає наявність як прямих, так і зво-
ротних зв'язків, що утворюють контури. Виходячи 
із цього, для моделювання даних систем необ-
хідно використовувати інструментарій, що дозво-
ляє врахувати прямі й зворотні зв'язки, а також 
моделювати контури.

6. Дискретності. Можливість враховувати 
часові лаги. Наявність часових лагів закладено 
у системі збалансованих показників логістичного 
центру, що унеможливлює їх ігнорування під час 
оцінки ризиків логістичного центру.

7. Відкритості. Виходячи з того, що на під-
ставі отриманої у ході господарської діяльності 
логістичного центру інформації неможливо у 
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повному обсязі оцінити та спрогнозувати рівень 
ризиків, особлива увага приділяється збиранню 
та аналізу інформації з зовнішніх джерел, а також 
враховувати вплив безпосередньо не пов’язаних з 
основною діяльністю процесів. 

Аналіз найбільш вживаних методів оцінки ризи-
ків логістичного центру дозволив зробити висно-
вок, що жоден із них не відповідає повною мірою 
системі принципів. У зв'язку з цим задля досяг-
нення поставлених цілей видається виправданим 
використання комбінації з декількох наведених 
методів під час підготовки та реалізації управлін-
ських рішень у вигляді авторської організаційної 
моделі стратегічного управління ризиком логістич-
ного центру – рис. 1. 

Як видно з рис. 1 авторський підхід щодо стра-
тегічного управління ризиками логістичного цен-
тру передбачає реалізацію наступних етапів.

Етап 1. Підготовчий етап, що включає ідентифі-
кацію та класифікацію ризиків; збирання даних та 
створення управлінської інформації. 

На Етапі 1 стратегічного управління ризиками 
логістичного центру відбувається ідентифікація і 
класифікація ризиків на малоймовірні, допустимі, 
критичні та катастрофічні. Концентрація зусиль з 
управління ризиками відбувається на катастрофіч-
них та критичних ризиках. До того ж визначається 
специфічні об’єктні ризики: виробничої системи, 
збуту, транспортування, транспортно-логістичних 
і транспортно-вантажних процесів тощо. 

Збирання даних, передбачає реалізацію прин-
ципу відкритості, зокрема, узагальнення інформа-
ції із зовнішнього середовища та внутрішніх опо-
середкованих процесів. Створення управлінської 
інформації передбачає активну участь інформа-
ційно-аналітичних систем у процесі підготовки та 
реалізації стратегічних рішень, тому інформація у 
межах транспортно-логістичного ланцюга не про-
сто збирається, а відразу формує управлінські 
заходи.

Інструменти і методи, що реалізуються на етапі 
1: методи збирання даних та створення управлін-
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Рис. 1. Організаційна модель стратегічного управління ризиком логістичного центру
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ської інформації (економіко-статистичні методи, 
сучасні інформаційні системи, інструменти “науки 
даних” тощо); методи аналітичної підготовки (еко-
номічний і фінансовий аналіз, економічне та еко-
нометричне прогнозування, факторний аналіз 
тощо).

Етап 2. Системно-динамічне моделювання про-
цесів стратегічного управління логістичним цен-
тром з урахуванням зовнішніх і внутрішніх ризиків. 
На даному етапі розроблена раніше модель стра-
тегічного управління логістичного центру допо-
внюється шляхом введення зовнішніх ризиків. 
Даний етап передбачає реалізацію наступних дій:

а) системний аналіз діяльності логістичного 
центру та підготовка вхідної інформації щодо 
моделювання; 

б) визначення обмежень та вхідних припу-
щень;

в) аргументація гіпотез щодо причинно-наслід-
кових зв'язків;

г) перевірка висунутих гіпотез, їх корегування 
з урахуванням особливостей реалізації інструмен-
тів управління;

д) опис моделі у нотаціях системно-динаміч-
ного моделювання;

е) планування імітаційного експерименту у 
межах існуючою інформаційної системи;

ж) проведення експерименту.
Застосування системно-динамічного підходу 

під час моделювання забезпечує задоволення 
низки критеріїв щодо методології оцінки ризиків 
логістичного центру, а саме: моделювання нелі-
нійних взаємин між основними показниками у 
динаміці; можливість врахувати прямі й зворотні 
зв'язки, а також моделювати відповідні зворотні 
контури; можливість враховувати часові лаги; точ-
ність оцінок і розрахунків. Крім того даний метод 
дозволяє на його базі використовувати низку інших 
підходів і методів, а також не заперечує катего-
рично жодному з критеріїв.

Інструменти і методи, що реалізуються на 
етапі 2: методи аналітичної підготовки управлін-
ської інформації; методи економіко-статистич-
ного моделювання; методи системно-динамічного 
моделювання.

Етап 3. Аналітична оцінка ризиків. На етапі 
аналітичної оцінки ризиків відбувається вивчення 
основних їх складових, а саме: сукупність ймовір-
нісних оцінок настання певної події та її наслідків 
(негативних або позитивних).

Керуючись розробленими критеріями до вибору 
методів оцінки господарських ризиків логістич-
ного центру запропоновано проводити аналітичну 
оцінку ризиків за наступними етапами:

а) аналіз залежності контрольних показників 
від варіації параметрів;

б) розрахунок критичних значень контрольних 
показників та пов’язаних параметрів;

в) оцінка ймовірності настання критичних зна-
чень.

Аналіз залежності контрольних показників від 
варіації параметрів може здійснюється шляхом 
аналізу чутливості. На підставі аналізу чутливості 
визначаються відповідні критичні значення. Під 
критичними значеннями контрольних показників 
та параметрів у межах цього дослідження слід 
розуміти такі значення, які призводять до отри-
мання нульового прибутку.

Оцінка ймовірності настання критичних зна-
чень передбачає розрахунок ймовірності на під-
ставі ретроспективних даних з використанням 
статистичних методів або у разі відсутності необ-
хідного обсягу вхідних даних за допомогою екс-
пертних методів оцінки.

Застосування описаних методів під час ана-
літичної оцінки ризиків забезпечує також задо-
волення таких критеріїв щодо методології оцінки 
ризиків логістичного центру: наявність єдиних 
контрольних показників; можливість відстежу-
вати критичні значення контрольних показників та 
пов’язаних параметрів.

Інструменти і методи, що реалізуються на 
етапі 3: інструменти аналізу чутливості; економе-
тричні й статистичні методи; методи експертних 
оцінок.

Етап 4. Управління ризиками логістичного цен-
тру передбачає реалізацію наступних заходів:

а) аналіз альтернативних управлінських 
рішень;

б) оцінка ефективності застосування альтер-
нативних управлінських рішень шляхом застосу-
вання сценарного аналізу;

в) вибір управлінських рішень;
г) реалізація обраних управлінських рішень;
д) моніторинг.
Застосування сценарного аналізу на етапі 

управління ризиками логістичного центру дозво-
ляє забезпечити задоволення критерію можли-
вості аналізу ефективності окремих управлінських 
рішень і їх впливу на оцінку ризику. 

Інструменти і методи, що реалізуються на 
етапі 4: методи сценарного аналізу; методи ана-
літичної обробки та використання управлінської 
інформації.

Таким чином, реалізація запропонованої орга-
нізаційної моделі стратегічного управління ризи-
ком логістичного центру дозволяє задовольнити 
комплексу загальних та специфічних методологіч-
них принципів ефективної діяльності як окремих 
виробничих, так і пов’язаних транспортних підпри-
ємств.

Висновки. У роботі визначено комплекс специ-
фічних принципів щодо стратегічного управління 
ризиком логістичного центру, а саме: ємності та 
достатності контрольних показників; динаміч-
ності; однозначності розрахунку; системності; 
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взаємопов’язаності; дискретності; відкритості. Реа-
лізація вказаних принципів та підходів щодо побу-
дови системи збалансованих показників дозволила 
сформулювати організаційну модель стратегічного 
управління ризиком логістичного центру. У межах 
моделі передбачено реалізацію чотирьох етапів 
щодо досягнення мети стратегічного управління 
(від аналізу та створення первинної інформацію до 
коректування стратегічних показників управління 
логістичних центром та пов’язаними процесами). 
Реалізація запропонованих розробок забезпечує 
зниження негативного впливу комплексу ризиків у 
межах транспортно-логістичного ланцюгу, скоро-
чення втрат відповідних транспортних та виробни-
чих підприємств, логістичних центрів, транспортно-
вантажних систем. 
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