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Птащенко О. В. Ризик-орієнтована система фінансового забезпечення в умовах глобалізаційних змін
У статті розглянуто основні особливості ризик-орієнтованої системи фінансового забезпечення, визначено групи ризиків, що виникають у біз-
нес-середовищі компанії, та зроблено акцент на можливості ризик-орієнтованої системи фінансового забезпечення в умовах глобалізаційних 
змін. Сучасні технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні позитивної динаміки соціальних процесів та спричиняють структурні зміни 
в соціальній сфері. Визнання високотехнологічності як основи соціально-економічного розвитку вимагає впровадження сучасних методів управ-
ління та інструментів, у тому числі шляхом розробки ефективних комунікаційних стратегій для високотехнологічних підприємств. Порядок 
організації внутрішнього контролю, включаючи обов’язки та повноваження підрозділів і працівників компанії, визначається характером і сферою 
діяльності компанії, особливостями системи управління. Основним принципом має бути такий: кожен повинен бути обережним і порівнювати 
витрати на працю з результатами під час здійснення контролю. Слід також зазначити, що організація та оцінка системи внутрішнього контр-
олю може здійснюватися за участю самої компанії та/або зовнішнього консультанта. Контрольні процедури є невід’ємною частиною бізнес-
процесів компанії, а їх мета – виключити (знизити) ймовірність ризиків, що потрапляють у сферу дії контрольних точок, і пов’язати фактори 
ризику бізнес-процесів зі стратегічними цілями компанії.
Ключові слова: глобальний простір, глобалізаційний процес, ризик-орієнтована система фінансового забезпечення.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-411-416
Рис.: 2. Бібл.: 15.
Птащенко Олена Валеріївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський 
національний економічний університет ім. С. Кузнеця (просп. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
E-mail: Olena.Ptashchenko@hneu.net
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2413-7648
Researcher ID: https://publons.com/researcher/3833408/olena-ptashchenko

UDC 336:339.9
JEL: F62; F65; G32; D81; D92

Ptashchenko O. V. The Risk-Oriented System of Financial Provision in the Face of Globalization Changes
The article examines the main features of the risk-oriented system of financial provision, identifies the groups of risks arising in the business environment of 
the company, and focuses on the possibility of a risk-oriented system of financial provision in the context of globalization changes. Modern technologies play a 
crucial role in ensuring positive dynamics of social processes and causing structural changes in the social sphere. Recognition of high-techness as the basis of 
socio-economic development requires the introduction of modern management methods and instruments, including through the development of effective com-
munication strategies for high-tech enterprises. The procedure for organizing internal control, including the duties and powers of the company’s divisions and 
employees, is determined by both the nature and the sphere of the company’s activities, the peculiarities of the management system. The basic principle should 
be: everyone be careful and compare labor costs with the results during the control. It must be noted that the organization and evaluation of the internal control 
system can be carried out with the participation of the company itself and/or external consultant. Control procedures are an integral part of the company’s 
business processes, and their goal is to exclude (reduce) the likelihood of risks falling into the scope of checkpoints and to link risk factors of business processes 
to the company’s strategic goals.
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Глобалізація характеризується економічним 
зростанням країн і регіонів, взаємопов’язаністю 
їх економічних комплексів та економічних сис-

тем. На національному рівні глобалізація має такі ас-
пекти [7–14]: відкритість економіки; частка зовніш-
ньої торгівлі чи експорту у ВВП; обсяг припливу іно-
земних інвестицій; міжнародні платежі тощо.

Варто наголосити на важливості дослідження 
глобалізації як багаторівневої та ієрархічної систе-
ми, що характеризується все зростаючою економіч-

ною залежністю країн і регіонів, переплетінням їх 
господарських комплексів та економічних систем. 
Глобалізація на рівні окремої країни визначаєть-
ся такими показниками, як відкритість економіки, 
частка зовнішньоекономічного обороту як експорту 
у валовому внутрішньому продукті, обсяг закордон-
них інвестицій, міжнародних платежів. Загальними 
передумовами глобалізації компаній є досягнення 
комп’ютерних і комунікаційних технологій, які дають 
можливість збільшувати обмін ідеями та інформаці-
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єю між різними країнами, розширяти знання спожи-
вачів про товари.

Тому глобалізацію слід розглядати як збіль-
шення впливу зовнішніх факторів (економічних, со-
ціальних і культурних) на виробництво всіх країн, 
що беруть участь у цьому процесі, створення єди-
ного глобального ринку без національних бар’єрів 
та встановлення загальної для всіх країн правової 
бази. Міжнародний банк реконструкції та розвитку 
(МБРР) визначає глобалізацію як зміцнення еконо-
мічних зв’язків між країнами через швидке зростання 
обсягів міжнародних товарів, послуг і капіталу, а та-
кож швидкий і значний розвиток технологій. Глобалі-
зація сприяє вільному переміщенню товарів, капіталу 
й інформації та створює найкращі умови для еконо-
мічного зростання та добробуту людини й єдиного 
соціального та економічного порядку [9–13].

Саме тому визначальними поняттями глобалі-
зації є взаємозв’язок і взаємозалежність учасників 
цього процесу. Взаємозв’язок передбачає зближення, 
взаємопов’язаність окремих елементів, утворення 
спільних сфер діяльності та інтересів суб’єктів. Сам 
такий процес інтеграції окремих елементів у єдине 
ціле називається глобальною системою інтеграції. 

Взаємозалежність – це стан взаємозв’язку, коли 
жодна сторона нічого не може зробити само-
стійно. На наш погляд, це поняття має бути 

відокремлене від «залежності», оскільки передбача-
ється, що всі учасники взаємопов’язаних відносин 
(більшою чи меншою мірою) взаємодіють один з 
одним. Таким чином, у літературі існує два поняття: 
глобалізація та інтеграція. Інтеграція визначається 
як зв’язок між двома або більше країнами, а глобалі-
зація, на думку деяких дослідників, є комплементар-
ною системою, яка існує поза країнами [7–14]. Вони 
бачать певну послідовність, причинно-наслідковий 
зв’язок в обох процесах і стверджують, що інтеграція 
є результатом глобалізації. Водночас глобалізація ви-
значається лише як процес створення міжнародного 
зв’язку всередині відкритої економічної системи, яка 
об’єднує людей, тобто інтеграцію. На наш погляд, не 
можна погодитися з таким підходом, адже інтегра-
ція та глобалізація не повинні розглядатись окре-
мо, оскільки відображають рівень розвитку світової 
економіки. Фактично, це еволюція від спрощення до 
складності, від інтеграції до організації, від інтеграції 
до глобалізації в результаті накопичення кількісних 
та якісних зв’язків між суб’єктами господарювання.

Міжгалузеве зростання глобалізації чітко від-
ображається у відношенні зовнішньоторговельного 
обороту до світового промислового виробництва,  
у відповідному інвестиційному показнику та галузе-
вому коефіцієнті спеціалізації, обчисленому на основі 
національних виробничих коефіцієнтів та міжнарод-
них експортних квот. Нарешті, на рівні підприємств 
глобалізація залежить від розподілу доходів та акти-

вів, розподілених між країнами для збільшення екс-
порту товарів та послуг, а також від використання 
місцевих переваг природних ресурсів та відносно де-
шевої робочої сили. Рівень глобалізації компанії за-
лежить не лише від показників торгівлі та міжнарод-
ного розподілу основних фондів, внутрішніх корпо-
ративних продажів та передачі суміжних технологій.

Важливою особливістю тенденцій розвитку гло-
бального простору є вирішальне значення зростання 
економічного розвитку розвинених країн, міжнарод-
них зв’язків, створених багатьма ТНК і передовими 
міжнародними економічними організаціями, що 
впливає на формування загального середовища для 
міжнародного обміну в радикально різних секторах 
економіки від низькотехнологічних галузей до висо-
котехнологічних для виробництва продуктів і облад-
нання для конкурентоспроможної економіки, щоб 
отримати вигоду з глобального процесу перерозподі-
лу. Крім того, це явище має тенденцію до збільшення 
за рахунок економічної диверсифікації національних 
економік в умовах глобалізації [10–12].

Структурні зміни, що відбулися за останнє де-
сятиліття, характеризуються серйозною від-
сталістю технологій. Не кожна компанія може 

реалізовувати свою інноваційну політику щодо про-
дуктів, щоб забезпечити свою інноваційну діяльність 
і постійно підвищувати свою конкурентоспромож-
ність на ринку. Тому питання товарної інноваційної 
політики є актуальними сьогодні в умовах посилення 
інноваційної діяльності підприємства, його подаль-
шого розвитку під час кризи та адаптації до швидкого 
економічного розвитку в післякризовий період.

Дослідження показують, що перспективи роз-
витку національної економіки залежать від якості ре-
форм, а не від темпів зростання світової економіки. 
Слід зазначити, що Україна має великий експортний по-
тенціал, у тому числі в оборонній промисловості. Крім 
того, в Україні є внутрішній споживчий ринок. Тому 
пріоритетом має бути наближення вітчизняної еконо-
міки до рівня провідних світових економік, включаючи 
її економічне зростання. науково-технічний потенціал, 
заснований на здійсненні «прориву інновацій». Для 
виконання цього завдання в умовах глобалізації слід 
вжити таких заходів відповідно до української страте-
гії інноваційного розвитку на 2010–2020 рр.: адаптація 
інноваційної системи Украї ни до глобалізації та підви-
щення її конкурентоспроможності; орієнтація іннова-
ційної системи виробництва на ринковий попит і спо-
живача; створення привабливих умов для інноваторів, 
стимулювання інноваційної активності підприємни-
цтва; інноваційний менеджмент розвитку, системний 
підхід до інформації громади [11–14]. 

За таких умов актуальності набуває розгляд 
глобалізаційних змін у контексті ризик-орієнтованої 
системи фінансового забезпечення на різних рівнях 
господарювання.
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Дослідження проблематики глобалізаційних 
змін у контексті глобалізації та інтеграційних пере-
творень знайшли своє відображення в роботах Г. Бі-
лецької, К. Волинець, Я. Кміта, І. Козловської, Д. Ко-
ломієць, В. Моштука, М. Сови та інших. 

Глибокий і всебічний аналіз форм і наслідків 
економічної інтеграції здійснювався в роботах Б. Ба- 
ласа, Г. Волаарда, Дж. Вінера, Р. Лангхаммера, Дж. Мі- 
да, Ф. де Ломберде, Кр. Пурсіайнена, Ф. Тассінарі та 
інших авторів.

Фінансове забезпечення, формування глобаль-
ного фінансового простору, зокрема реалізацію ри-
зик-орієнтованого підходу, досліджували такі вчені, як  
О. Акімова, Ж. Андрійченко, Н., Внукова, О. Глущенко, 
С. Єгоричева, О. Колодізев, В. Пономаренко та ін.

При цьому економічна ситуація у світі зміню-
ється дуже швидкими темпами, постійно зростає 
вплив на економіки країн інтеграційних і глобалі-
заційних процесів, що призводить до необхідності 
більш детального розгляду ризик-орієнтованої сис-
теми фінансового забезпечення.

Метою поточного дослідження є аналіз сучас-
ного стану щодо ризик-орієнтованої системи фінан-
сового забезпечення в умовах глобалізацій них змін. 

Сьогодні система управління ризиками стоїть на 
порядку денному майже всіх компаній. Це пе-
редусім пов’язано з тим, що в сучасних умовах 

економічні та соціальні процеси настільки складні, що 
лише спеціалізовані підрозділи можуть розробляти 
рішення щодо управління ризиками. Своєю чергою, 
експерти відзначають зростаюче значення ризиків,  
з якими стикаються великі та малі компанії. Вони за-
кликають до вдосконалення корпоративного управ-
ління та вдосконалення систем управління ризиками.

Ризики, виявлені під час планування чи здій-
снення господарської діяльності, можуть мати різний 
характер. Наукова література визначає низку ризиків 
для компанії, які повинні враховуватися як у процесі 
управління, так і при здійсненні контролю (перевірки).

Концепція ризик-орієнтованої системи фінан-
сового забезпечення базується на принципах, наве-
дених на рис. 1.

Згідно з концепцією ризик-орієнтована сис-
тема фінансового забезпечення заснована на 
вимірюванні та оцінці ризиків, щоб оцінити 

можливості системи управління в умовах невизна-
ченості. Цей підхід характеризується наявністю осо-
бливої культури управління в компанії, яка розвиває 
глибоке розуміння бізнес-ризиків, що засновано на 
особливостях компанії та розумінні навколишнього 
середовища. Управління невизначеністю здійснюєть-
ся шляхом розробки сценаріїв дій у різних ситуаціях, 
щоб особи, які приймають рішення, могли швидко й 
оптимально реагувати на виявлені ризики.

Отже, при подальшому розгляді ризик-орієнто-
ваної системи фінансового забезпечення необхідно 
визначитися з видами ризиків. Так, усі ризики можна 
розділити на групи, що наведено на рис. 2.

Архітектура системи ризик-орієнтованої сис-
теми фінансового забезпечення, заснованої на оцін-
ці ризиків, і система управління ризиками в цілому 
багато в чому залежать від умов роботи компанії. 
Рекомендується зосередитися на управлінні страте-
гічними ризиками в складних економічних умовах  
і спробувати своєчасно виявляти інші категорії ризи-
ків і приймати рішення по них.

У цілому аналіз основ оцінювання результатив-
ності та ефективності розвитку ризик-орієнтованої 

 

 

 

Ризик-орієнтована 
система фінансового

забезпечення

Відмова від стандартного підходу 
планування контрольної діяльності

Постійний моніторинг та аналіз 
рівня ризику та використання 

відповідно сформованого підходу

Відповідальність за ідентифікацію 
ризиків та їх оцінку

Забезпечення ефективності 
внутрішнього контролю та процесу 

управління ризиками і передача 
функції незалежної оцінки 

зовнішньому аудитору

Рис. 1. Принципи ризик-орієнтованої системи фінансового забезпечення
Джерело: складено на основі [1–7].
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системи фінансового забезпечення дозволяє розді-
лити існуючі протиріччя та відмінності у цій сфері на 
три групи: відмінності у визначенні вихідних даних 
для розрахунку; різноманітність цілей, завдань і сту-
пеня деталізації аналізу; відмінність в найменуванні 
та трактуванні економічної сутності показників.

Вибір критеріїв та показників ефективності 
є найважливішим етапом вимірювання та оцінки. 
Ефективність підприємства визначається насампе-
ред його цілями, а їх вплив має вирішальне значення 
при виборі критеріїв. Критерії, своєю чергою, утво-
рюють символьну систему (дерево), яка відповідає 
рівню цілей, які вони представляють.

Через ієрархію цілей доцільно виокремити два 
критерії діяльності підприємства – загальний (від-
ображає загалом соціальні чи соціально-економічні 
результати загальних результатів розвитку) та місце-
вий (дозволяє змінити конкретні сфери діяльності та 
визначити економічну доцільність певних конкрет-
них управлінських рішень тощо).

Управління бізнес-ризиками, розподіл ризиків 
та зусилля з управління враховують параметри 
ризику, які можуть бути прийнятні для підпри-

ємства. Створення системи управління ризиками – 
необхідна складова для компанії, але, при цьому, служ-
ба внутрішнього аудиту відповідає за те, щоб ризики 
діяльності відповідали визначеним рівням. Водночас 
зовнішні аудитори повинні враховувати потенційний 
вплив операційного ризику компанії на фінансову 
звітність при оцінці аудиторського ризику. Концепція 
ризик-орієнтованої системи фінансового забезпечен-
ня передбачає визначення та контроль рівня ризику з 
урахуванням відмінностей на цих рівнях, відповідаль-
ності за визначення ризиків та їх належної оцінки. 

Перераховані принципи ризик-орієнтованої 
системи фінансового забезпечення значною мірою 

ускладнюють використання в практичній діяльності 
вітчизняних підприємств існуючих підходів до ство-
рення системи оцінки ефективності системи госпо-
дарювання та результативності розвитку підприєм-
ства. Меншим ступенем суперечливості характери-
зуються методичні основи визначення показників 
ефективності виробничої діяльності, проте викорис-
тання тільки таких показників не дає можливості для 
врахування в процесі оцінювання результативності 
розвитку ризик-орієнтованої системи фінансового 
забезпечення дії зовнішніх факторів (економічних  
і особливо соціальних, екологічних). Для виявлення 
характеру їхнього впливу необхідним є доповнення 
системи оцінювання результативності різними ета-
лонними характеристиками та показниками поточ-
ного стану зовнішнього середовища підприємства 
(макроекономічних, соціальних, політичних, еколо-
гічних факторів). Крім того, в більшості методик оці-
нювання складових діяльності та результативності 
розвитку проводиться в цілому по підприємству, тоді 
як визначення причин зміни тих або інших показ-
ників вимагає конкретизації аналізу хоча б до рівня 
структурних підрозділів. Необхідність подолання 
всіх зазначених труднощів вимагає вдосконалення 
методичних основ формування та використання сис-
теми оцінювання результативності розвитку ризик-
орієнтованої системи фінансового забезпечення, що 
діють в умовах глобалізаційноого середовища.

ВИСНОВКИ
Отже, в умовах переходу до економіки знань і 

формування інформаційного суспільства в діяльнос-
ті організацій все більшого значення набуває засто-
сування концепції ризик-орієнтованої системи фі-
нансового забезпечення, спрямованої на визначення 
рівня ризику в умовах невизначеності та прискорен-
ня глобалізаційних змін. Для підприємств промис-

Ризики
середовища

Стратегічні
ризики

Ризики
дисменеджменту

Ризики
діяльності

Групи бізнес-
ризиків

 

 

 

 

Рис. 2. Групи ризиків
Джерело: складено на основі [1–7].
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лової сфери ризик-орієнтована системи фінансового 
забезпечення набуває ще більш важливого значення 
та сприяє трансформуванню його інструментів для 
нової сфери застосування. Промислова індустрія має 
багато особливостей та є інноваційною в широкому 
розумінні, що зумовлює трансформацію класичного 
підходу до управління ризиками для неї та виводить 
на перший план концепцію ризик-орієнтованої сис-
теми фінансового забезпечення.                  
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