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до оцінювання ймовірності та величини негативних наслідків ре-
алізації небезпек.
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construction depends on the
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Жорстка конкурентна боротьба, невизначеність зовнішнього
середовища зобов’язує сучасні підприємства в процесі плануван-
ня своєї діяльності враховувати ризик, як з позитивної, так і нега-
тивної точки зору на нього. Класична та неокласична теорія під-
приємств неодноразово звертала увагу на цю економічну кате-
горію (А. Маршал, А. Пігу), проте сьогодні недостатньо розгля-
дати ризик лише як імовірні втрати або можливість отримання
додаткового прибутку, сучасні системи управління підприємст-
вами повинні обов’язково включати в себе механізми комплекс-
ного врахування ризику на всіх етапах розвитку. Таким чином,
актуальною постає проблема побудови ефективних систем ризик-
менеджменту.

Ризик-менеджмент — це управління підприємством у цілому з
урахуванням впливу ризиків на основі процесу їх ідентифікації,
оцінки та аналізу, а також вибору і використання методів нейтра-
лізації їх наслідків з метою досягнення оптимального співвідно-
шення між рівнем ризику та стратегічними можливостями під-
приємства. Таким чином, ризик-менеджмент спрямований на зна-
ходження оптимального співвідношення між високим рівнем ри-
зику, що може призвести до краху підприємства, та повною від-
мовою від нього, що призводить до втрати конкурентоспромож-
ності.

Ефективний процес управління ризиком не може бути сукуп-
ністю фрагментарних дій, оскільки він повинен бути сформова-
ним у комплекс дій, який є частиною загального управління біз-
несом. Особливостями системного управління ризиками є:

• безперервний процес, який охоплює всю організацію;
• здійснюється співробітниками всіх рівнів організації;
• використовується при розробці та формуванні стратегії;
• використовується всією організацією, на кожному її рівні і

кожним підрозділом і включає аналіз портфелю ризиків на рівні
організації;

• спрямовано на визначення подій, які можуть впливати на
підприємство та управляти ризиками таким чином, щоб вони не
перевищували ризик-апетити;

• надає керівництву обґрунтовані гарантії досягнення цілей.
В ідеалі, для функціонування ризик-менеджменту повинен іс-

нувати орган управління ризиками з певними функціональними
обов’язками та необхідними матеріальними, фінансовими, трудо-
вими інформаційними ресурсами. Більшість великих західних
фірм мають у штаті спеціального менеджера з ризику, який поді-
ляє відповідальність за ризиковані рішення з іншими менеджера-
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ми компанії. Він входить до складу топ-менеджменту підприємс-
тва. Ризик-менеджер поряд з відповідними спеціалістами прий-
має участь у прийнятті ризикових рішень та шукає способи уник-
нення небажаних ризиків.

Відділ з управління підприємницькими ризиками повинен зай-
матися вирішенням практичних питань, пов’язаних з виявленням
ризику, веденням статистичної та реєстраційної обробки інци-
дентів, розробкою та реалізацією заходів з підвищення безпеки
підприємства, здійсненням страхової діяльності, укладанням угод
зі страхування та перестрахування. Взагалі, ідеологічна задача
ризик-менеджера та його підрозділів — розробка стратегії і
принципів управління ризиками на підприємстві, які повинні бу-
ти викладені у внутрішніх нормативних документах. Якісний
склад підрозділу ризик-менеджмент можна розподілити на такі
групи:

• співробітники, які мають бути обов’язково зараховані у
штат підрозділу ризик-менеджменту: керівник підрозділу ризик-
менеджменту, співробітник по організації процесу ризик-ме-
неджменту, співробітник по оцінці ризиків, аналітик виробничих
ризиків;

• співробітники, які мають бути у складі підрозділу на почат-
кових етапах становлення та впровадження системи ризик-ме-
неджмент на підприємстві: співробітник по ІТ підтримці, спеціа-
лісти по аналізу конкретних видів ризиків, які мають великий
вплив на діяльність підприємства, спеціаліст по ризикам інфор-
маційної безпеки;

• співробітники, які працюють на підприємстві і займаються
управлінням ризиками, проте можуть і не входити до складу без-
посередньо підрозділу ризик-менеджмент. Тобто, це працівники,
які відслідковують вплив ризику та нейтралізують його у своїх
структурних підрозділах, завдяки чому дозволяють бути системі
ризик-менеджменту комплексною та динамічною.

Аналіз кадрового складу функціонуючих систем ризик-мене-
джменту вказує на високу вагомість фінансових питань в управ-
лінні ризиками, оскільки одним із основних завдань ризик-ме-
неджменту є забезпечення фінансової стійкості і нейтралізація
впливу саме фінансових ризиків. Проте сучасні концепції управ-
ління ризиком, зокрема Міжнародної федерації ризикового та
страхового менеджменту (IFRIMA), зосереджують свою увагу на
тому, що настав час для ризик-менеджерів не просто знижувати
ризики, але й використовувати його додаткові можливості для
всього підприємства.
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Впровадження в діяльність підприємства системи ризик-ме-
неджмент дозволяє забезпечувати стабільність його розвитку,
підвищувати обґрунтованість прийняття рішень у ризиковій си-
туації, покращення фінансового стану за рахунок здійснення всіх
видів діяльності в контрольованих умовах.
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Обов’язковою, але недостатньою умовою забезпечення еко-
номічної стійкості підприємства є його фінансова стійкість. По-
няття «фінансова стійкість» підприємства багатоаспектне, воно
більш широке на відміну від понять «платоспроможність» і «кре-
дитоспроможність», тому що містить у собі оцінку різних аспек-
тів діяльності підприємства.

Фінансова стійкість є цілеполягаючою властивістю в процесі
оцінювання реального фінансового стану підприємства та визна-
чає платоспроможність і кредитоспроможність підприємства в
результаті його діяльності на основі ефективного формування,
розподілу і використання фінансових ресурсів. У той же час —
це забезпеченість запасів власними джерелами формування, а та-
кож співвідношення власних і позикових коштів —– джерел по-
криття активів підприємства.




