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Ризик-менеджмент в даний час є мистецтвом, що поєднує в собі досягнення в галузі еконо-
мічної теорії, менеджменту, фінансового менеджменту, математики (теорії ймовірностей), статис-
тики і є центральною частиною стратегічного управління організації. Він містить у собі: 

 виявлення і опис ризиків; 
 якісну і кількісну оцінку ризиків; 
 вибір стратегій управління ризиком; 
 управління ризиками та їх моніторинг. 
Сучасне розуміння ризик-менеджменту базується на концепції «прийнятного ризику», згід-

но з якою основною метою процесу управління ризиком є надання максимальної стійкості усім ви-
дам діяльності компанії шляхом утримання сукупного ризику (очікуваного рівня втрат) в заданих 
стратегією розвитку компанії межах [1]. 

У зв’язку з розвитком теорії і практики управління ризиком виникла потреба систематизу-
вати накоплені знання про природу ризику, тому були розроблені міжнародні та регіональні стан-
дарти управління ризиками, основні з яких наведені у табл. 1. Треба відмітити, що всі стандарти з 
управління ризиками містять складові комплексного підходу до управління ризиками, а етап оцін-
ки ризиків виокремлено, і слідує або поєднується з етапом ідентифікації ризиків [2]. 

 
Таблиця 1 – Основні міжнародні стандарти з ризик менеджменту 

Номер/ 
коротка назва 

стандарту 

Назва стандарту 
англійською мовою 

Назва стандарту 
українською мовою 

Сутність 
стандарту 

ISO 
31000:2009 

Risk management – 
Principles and 
guidelines 

Ризик-менеджмент – 
Принципи та 
рекомендації 

Основний стандарт з ризик- менеджменту. 
Містить принципи та загальні вказівки з ви-
явлення ризиків та ефективного управління 
ними.  

ISO Guide 
73:2009 

Risk Management – 
Vocabulary – 
Guidelines for use 
in standards  

Ризик-менеджмент – 
Словник – 
Керівництво 
по використанню 
в стандартах 

Стандартизоване тлумачення основних 
понять ризик-менеджменту 

COSO ERM – 
Integrated 
Framework 

Enterprise Risk 
Management – 
Integrated 
Framework 

Інтегрована модель 
управління 
ризиками 

Містить рекомендації менеджменту з питань 
оцінки, опису та вдосконалення систем внут-
рішнього аудиту, представлена загальна мо-
дель внутрішнього аудиту, в порівнянні з 
якою компанії і організації можуть оцінити 
власні системи управління. 

IRM, 
AIRMIC і  
ALARM 
(FERMA 
RMS)  

Risk management 
standard 

Стандарти 
управління 
ризиками  

Ризик-менеджмент розглядається як центра-
льна складова стратегічного управління підп-
риємством, завданням якої є ідентифікація 
ризиків та управління ними. 
Містить рекомендації для створення системи 
управління ризиками на підприємстві. 

BASEL II та  
BASEL IIІ 

International 
Convergence of 
Capital Measurement 
and Capital Standards: 
a Revised Framework 

Базель II: Міжнародні 
стандарти вимірювання 
капіталу – доопрацьо-
вана угода 

Містять методологічні рекомендації в сфері 
банківського регулювання, метою яких є під-
вищення якості управління ризиками в бан-
ківській справі, що в свою чергу має зміцнити 
стабільність фінансової системи в цілому. 

 
Як видно з табл. 1, у даних стандартів є низка відмінностей. Однак незважаючи на відмін-

ності в цілях і методах управління ризиками, кожен стандарт стверджує необхідність безперервно-
сті процесів моніторингу та контролю ризиків.  
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Стандарти забезпечують основу для прийняття рішення про найбільш доцільний підхід до 
управління ризиками, також можуть використовуватися для прийняття рішення щодо конкретних 
ризиків або вибору між різними варіантами. Вибір стандарту управління ризиками або його збала-
нсоване розширення вимагає детального розуміння вимог кожного стандарту і способів їх практично-
го застосування (впровадження), а також, залежить від рівня зрілості процесів управління ризиками. 
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