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ПЕРЕДМОВА 

На сучасному етапі розвитку національної економіки необхідною 

умовою успішної діяльності промислових підприємств є їх здатність 

своєчасно реагувати на незаплановані події та явища, котрі можуть або 

сприяти досягненню поставлених економічними суб’єктами цілей, або 

перешкоджатимуть цьому. Тому врахування специфіки впливу чинників 

ризику на діяльність вітчизняних підприємств, розробка та впровадження 

ефективних заходів протидії чи за потреби і підсилення ризиків є вкрай 

важливим на сьогодні, особливо для машинобудівних підприємств, де 

проблема управління ризиками гостро постає внаслідок існування значного 

часового лагу між отриманням замовлення на виготовлення машинобудівної 

продукції та його виконанням. Це обумовлює вищий рівень ризиків 

підприємств цієї галузі порівняно з іншими галузями промисловості, 

особливо з тими, що зорієнтовані на виробництво товарів для кінцевих 

споживачів. 

В умовах актуалізації проблеми зростання конкурентоспроможності 

національної економіки особливого значення для підприємств України 

набуває використання всіх можливих механізмів оптимізації рівня ризику в 

їх діяльності. Активізування процесів переорієнтування діяльності 

підприємств на максимальне задоволення потреб споживачів і, як наслідок, 

зростання вагомості маркетингу у системі управління підприємством 

створило передумови для використання маркетингу як інструменту 

зниження рівня ризику вітчизняних підприємств.  

Водночас питання маркетингового забезпечення антиризикових 

заходів все ще не знаходить належної уваги з боку дослідників. 

Теоретичного осмислення та вдосконалення вимагають питання змісту 

маркетингового забезпечення антиризикових заходів, методичних 

рекомендацій до оцінки ефективності маркетингового забезпечення 

антиризикових заходів, рекомендацій до вибору величини маркетингових 

витрат, розроблення рекомендацій з організації маркетингового 

забезпечення антиризикових заходів. Цим та деяким іншим аспектам 

управління ризиками та управління маркетингом присвячено дану 

монографію. 

Автор висловлює подяку рецензентам: д.е.н., проф. О.Є. Кузьміну,  
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Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, 

проф. Р.В. Федоровича, за що автор висловлює щиру подяку. 


