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Важливішим етапом процесу управління економічними ризиками 

підприємств олійно-жирової галузі є якісне та кількісне їх оцінювання [1]. 

Якісне оцінювання економічних ризиків підприємств олійно-жирової 

галузі передбачає виявлення можливих джерел і причин їх виникнення, 

ідентифікацію всіх видів ризиків, встановлення потенційних зон ризику, 

позитивних і негативних наслідків впливу ризиків тощо [1]. В процесі якісного 

аналізу встановлюються не тільки всі види ризиків, які загрожують 

господарській діяльності підприємств олійно-жирової галузі, але й виявляються 

можливі втрати ресурсів, які супроводжують настання ризикових подій. 

Найбільш поширеними методами якісної оцінки ризиків є експертні, які 

ґрунтуються на суб'єктивній оцінці досвідчених фахівців та експертів стосовно 

впливу ризиків на очікувані параметри розвитку підприємств олійно-жирової 

галузі. Усю сукупність методів експертної оцінки можна розділити на 

індивідуальні (аналітичні експертні оцінки, інтерв’ю, парні порівняння та ін.) і 

колективні (метод комісії, метод Дельфі, Паттерн та iн.). Результати якісного 

аналізу є вихідною інформацією для кількісного оцінювання ризиків. 

Кількісне оцінювання економічних ризиків підприємств олійно-жирової 

галузі передбачає надання числової характеристики окремим видам ризиків і 

ризику в цілому. На цьому етапі визначаються чисельні значення ймовірності 

настання ризикових подій і їх наслідків, здійснюється кількісна оцінка ступеня 

ризику, визначається допустимий рівень ризику [1; 2]. Найбільш поширеними 

методами кількісної оцінки ризиків є статистичні, розрахунково-аналітичні, 

нормативний, інтегральний, метод аналізу доцільності витрат, метод «дерева 

рішень», аналоговий, аналіз чутливості (вразливості), сценарний аналіз, метод 

імітаційного моделювання, аналіз ризику можливих збитків та ін. 

Вибір того чи іншого методу або їх сукупності для оцінювання 

економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі залежить від наявності 

вихідної інформації, цілей і завдань управлінського аналізу. Саме тому 

напрямком подальших досліджень автора є розробка методичного підходу до 

оцінки економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі. 
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