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У результаті дослідження визначено, що в сучасних умовах, дослідження організаційно-ресурсного забезпечення 
механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств є актуальною проблемою, вирішення якої дозволить 
забезпечити ефективне управління ризиками підприємств олійно-жирової галузі. Метою статті є дослідження та 
розроблення організаційно-ресурсного забезпечення механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств. 
Запропоновано організаційно-ресурсне забезпечення механізму інноваційного управління ризиками (МІУР) у системі управління 
підприємством олійно-жирової галузі України та аналіз його основних складових. Удосконалено науково-методичний 
підхід впровадження механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств на підставі використання 
організаційно-ресурсного забезпечення та містить організаційно-управлінське, кадрове, фінансове, інформаційно-аналітичне, 
матеріально-технічне (програмне), документаційно-правове забезпечення, що дозволить підвищити ефективність 
управління ризиками переробних підприємств. 

*   *   * 

Introduction. The study found that іn modern conditions, the study of organizational and resource provision of the mechanism 
of innovative risk management of enterprises of the oil and fat industry of Ukraine – an urgent problem, the solution of which will 
ensure effective risk management of enterprises of the oil and fat industry. 

The analysis of publications on the problems of forming the enterprise management mechanism showed that the mechanism of 
innovative risk management (MIRM) of oil and fat enterprises of Ukraine needs proper coverage as a necessary component of the 
enterprise management mechanism. Therefore, we believe that we should focus on the study of this problem. 

The purpose of the paper is to study and develop organizational and resource provision of the mechanism of innovative risk 
management of processing enterprises. 

Results. The organizational and resource provision of the mechanism of innovative risk management (MIRM) in the 
management system of the oil and fat industry of Ukraine and the analysis of its main components are offered. Issues of risk 
management of processing enterprises should be in the competence of highly qualified risk management specialists with 
professional education, practical experience in risk management in industrial enterprises and the desire for lifelong learning using 
both electronic corporate educational resources and training, seminars, conferences. To attract them, a system of motivation of 
professional risk managers should be developed, which will include material and moral incentives for risk management specialists, 
social programs and the provision of opportunities for lifelong learning at the expense of processing enterprises. 

Conclusions. Improved scientific and methodological approach to the implementation of the mechanism of innovative risk 
management of processing enterprises based on the use of organizational and resource support and includes organizational and 
managerial, personnel, financial, information-analytical, material-technical (software), documentation and legal support to 
improve management efficiency risks of processing enterprises. 

Ключові слова: ризик, управління ризиками, механізм управління ризиками, організаційно-ресурсне забезпечення 
механізму інноваційного управління ризиками, олійно-жирова галузь 

Keywords: risk, risk management, risk management mechanism, organizational and resource provision of the mechanism of 
innovative risk management, oil and fat industry 
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ВСТУП 
У сучасних умовах, дослідження організаційно-ре-

сурсного забезпечення механізму інноваційного уп-
равління ризиками переробних підприємств України 
– актуальна проблема, вирішення якої дозволить за-
безпечити ефективне управління ризиками перероб-
них підприємств. Сучасні підприємства функціону-
ють в умовах невизначеності ринкового середовища і 
прагнуть максимізувати прибуток в умовах зміни фак-
торів внутрішнього та зовнішнього середовища. Ак-
туальність теми та практичне значення дослідження 
вплинули на вибір теми статті. 

Проблема формування, організаційно-ресурсного 
забезпечення механізму інноваційного управління ри-
зиками переробних підприємств у наш час недостатньо 
досліджена в наукових публікаціях. В умовах су-
часного соціально-економічного розвитку кількість ри-
зикоутворюючих факторів, які негативно впливають 
на діяльність підприємства, стрімко зростає. Звідси роз-
роблення та організаційно-ресурсне забезпечення діє-
вого механізму інноваційного управління ризиками є 
однією з важливих умов стабільного функціонування 
промислових підприємств. 

Праці В. Вітлінського [1], В. Лопатовського [3], 
В. Лук’янової [4] присвячені проблемам управління 
ризиками на підприємстві. Необхідність створення та 
вдосконалення механізму управління підприємством 
та окремих його складових, зокрема впровадження 
механізму управління ризиками доведена результа-
тами праць Пахомової [7], І. Посохова [8–10], Ю. Тю-
ленєвої [11], Т. Цвігун [12] та ін. 

Аналіз публікацій з проблем формування механізму 
управління підприємством показав, що саме механізм 
інноваційного управління ризиками (МІУР) перероб-
них підприємств України потребує належного висвіт-
лення як необхідна складова механізму управління 
підприємством. Тому вважаємо що слід зосередити 
увагу на дослідженні цієї проблеми. 

МЕТА роботи – дослідження організаційно-ресурс-
ного забезпечення механізму інноваційного управ-
ління ризиками переробних підприємств. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Під час проведення дослідження використано такі 

методи: аналіз та синтез, порівняння, теоретичне уза-
гальнення тощо. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
У статті пропонуємо організаційно-ресурсне за-

безпечення, розробленого авторами, механізму інно-
ваційного управління ризиками (МІУР) у системі уп-
равління переробним підприємством та аналіз його ос-
новних складових. Класичний підхід пов’язує управ-
ління з формуванням цілей, плануванням, прийнят-
тям рішень, вміннями організовувати, управляти, конт-
ролювати, лідирувати. Специфічними цілями управлі-
ння в підприємництві є: зростання сукупного добро-
буту власників підприємства, збільшення прибутку, під-
тримка конкурентоздатності на заданому рівні, ефек-
тивний розвиток підприємства, освоєння нових рин-
ків, виконання урядових завдань [12]. Стратегічним зав-
данням, без виконання якого неможливо досягти інших 
цілей, є втримання ринкових позицій. Для реалізації 
цього завдання підприємство повинно постійно здійс-
нювати комплекс заходів із забезпечення виконання 
своїх базових функцій на належному рівні, забезпе-
чення безвідмовності системи, і, головне, ефективного 
управління ризиками. Сучасні дослідники ототожню-
ють МІУР із процесом управління ризиками, що не є 
достатнім. 

На нашу думку, МІУР повинен містити не лише 
процес управління ризиками, але й враховувати вплив 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, 
проходження процедури узгодження і прийняття від-
повідних управлінських рішень, а також функціона-
льне забезпечення МІУР. Пропонується визначити 
МІУР як складну систему, складові якої у взаємодії 
забезпечують ефективне прийняття рішень у сфері 
управління ризиками підприємства. МІУР керується 
принципами управління ризиками, застосовує відпо-
відні методи і важелі управління ризиками з метою їх 
мінімізації. 

На рис. 1 зображено місце МІУР у системі управ-
ління підприємством. 

До функціональних забезпечуючих елементів МІУР 
слід віднести: організаційне-управлінське, кадрове, 
фінансове, інформаційно-аналітичне, матеріально-тех-
нічне, документаційно-правове забезпечення.  

Далі на рис. 2 зображено авторське бачення змісту 
організаційно-ресурсного забезпечення механізму ін-
новаційного управління ризиками переробних під-
приємств України. 

 
Рис. 1. МІУР як елемент системи управління переробним підприємством [12] 
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Організаційно-ресурсне забезпечення  механізму 
інноваційного управління ризиками підприємств 

олійно-жирової галузі України 

Організаційно-управлінська 
складова передбачає 

організацію процесу управління 
ризиками, розроблення єдиної

методологічної бази  з 
управління ризиками та
функціонально-посадових 
обов'язків фахівців з ризик-

менеджменту та співробітників 
підприємств, які беруть участь 
в процесі управління ризиками, 

застосування сучасних 
технологій управління 

ризиками

Кадрова складова передбачає 
наявність висококваліфікованих 
фахівців з ризик менеджменту

Фінансова складова
передбачає фінансування 

заходів з управління ризиками, 
впровадження механізму 
інноваційного управління 
ризиками та підвищення 
ефективності управління 

риками

Інформаційно-аналітична 
складова передбачає наявність 
сучасної аналітичної інформації з 

виробничої, фінансової, 
маркетингової та інших видів  

діяльності підприємства та галузі, 
доступ до баз даних, збір та аналіз 

статистичної інформації з 
ризикових подій підприємств 

галузі та забезпечення фахівців з 
управління ризиками даною 

інформацією з метою підвищення 
ефективності управління ризиками

Матеріально-технічна 
(програмна) складова передбачає 

своєчасне забезпечення 
підприємств та фахівців з 
управління ризиками  

сучасними комп'ютерами та 
ліцензійним програмним 

забезпеченням з управління 
ризиками

Документаційно-правова
складова формулює набір норм та 

правил, які необхідні для 
функціонування механізму 
інноваційного управління 

ризиками підприємств олійно-
жирової галузі України

 
Рис. 2. Організаційно-ресурсне забезпечення механізму інноваційного управління ризиками переробних 

підприємств України 

Одним із важливих складових МІУР є організа-
ційно-управлінське забезпечення. Воно передбачає 
організацію процесу управління ризиками на підпри-
ємстві (впровадження ефективного процесу ідентифі-
кації ризиків; впровадження практики лімітування ри-
зиків, як визначення ризик-апетиту, рівнів толерант-
ності відносно ключових ризиків; впровадження сис-
теми ключових показників ризику), формування єди-
ної методологічної бази з управління ризиками, роз-
роблення функціонально-посадових обов’язків фа-
хівців із ризик-менеджменту та співробітників під-
приємств, що залучені в управлінні ризиками, зас-
тосування сучасних технологій управління ризиками. 
Цей процес складається з визначення термінів прове-
дення робіт, форм і обсягів подання результатів. За-
даються склад і порядок виконання процедур аналізу 
й оцінювання рівня ризику. Готується необхідна нор-
мативна й довідкова інформація. Збирається поточна 
інформація. Результатом є звіт з управління ризи-

ками. Він містить аналіз ризиків підприємства й пе-
релік запропонованих заходів стосовно їх зниження. 

Підрозділ з управління ризиками здійснює аналіз 
ризиків, зокрема пошук та оцінку реальних та потен-
ційних джерел ризиків, знаходить оптимальні методи 
зменшення впливу ризиків на функціонування під-
приємства [12]. 

Процес управління ризиками переробних підпри-
ємств України представлений на рис. 3. 

Доцільність створення на великих підприємствах 
окремого підрозділу з управління ризиками (централі-
зоване управління) або призначення відповідальних 
осіб за різними видами ризиків діяльності підпри-
ємства (децентралізоване управління), або передачі 
управління ризиками на аутсорсинг – це питання по-
винне вирішувати керівництво підприємства на під-
ставі врахування особливостей розвитку та фінансо-
вих можливостей кожного підприємства. 
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Визначення цілей і завдань управління ризиками 

Процес управління ризиками

Цілі і завдання управління ризиками полягають у
профілактиці ризиків підприємства та мінімізації 

збитків від впливу ризиків

Ідентифікація і аналіз ризику

Визначення ризиків підприємств (складання переліку 
ризиків, виходячи з  аналізу джерел їх виникнення, 

причин та потенційних наслідків

Комплексна оцінка ризиків (визначення ступеню 
ризиків)

Комплексна оцінка ризиків містить якісну та 
кількісну оцінку ризиків та розрахунок інтегрального 
показника комплексної оцінки ризику 

Розроблення управлінських рішень стосовно вибору 
методів управління ризиками

і реалізації засобів зниження рівня ризику

Внутрішні методи 
управління і засоби 
зниження рівня ризику:
- лімітування ризику;
- диверсифікація ризику;
- створення резервів, 
запасів. 

Зовнішні методи 
управління і засоби 
зниження рівня ризику:
- розподіл ризику;
- передача ризику;
- страхування ризику

Моніторинг ризиків та контроль всіх етапів 
процесу управління ризиками

Прийняття ризику

Запобігання 
ризику

Виправданий ризик

Неприпустимий

Загрозливий

Зменшення ризику

Надто 
загрозливий

Передача 
ризику

Оцінювання
результатів

 
Рис. 3. Процес управління ризиками 

Процес управління ризиками на підприємстві потре-
бує постійної тісної співпраці з функціональними 
працівниками, інженером із техніки безпеки, спеці-
алістами з ІТ-підтримки та страхування, фінансовими 
службами і вищим керівництвом. 

Кадрове забезпечення. Цю проблему досліджували 
багато науковців [4; 8–10]. Аналіз їх досліджень по-
казав, що сучасний ринок кваліфікованих спеціалістів 
із досвідом управління ризиками достатньо обмеже-
ний. 

Масштаб виникаючих завдань управління ризи-
ками на підприємстві висуває проблему необхідності 
створення спеціального підрозділу з управління ри-
зиками та можливості залучення професійних ризик-
менеджерів у штат підприємства. 

Автори вважають, що питання управління ризи-
ками переробних підприємств України мають бути у 
компетенції висококваліфікованих спеціалістів з уп-
равління ризиками, які мають фахову освіту, прак-

тичний досвід з управління ризиками на промислових 
підприємствах та бажання до безперервного навчання 
за фахом із використанням, як електронних корпо-
ративних освітніх ресурсів, так і тренінгів, семінарів, 
конференцій. Для їх залучення слід розробити сис-
тему мотивації професійних ризик-менеджерів, що 
міститиме матеріальне та моральне стимулювання 
фахівців з управління ризиками, соціальні програми 
та надання можливості безперервного навчання за 
рахунок переробних підприємств України. 

Фінансове забезпечення. Фінансування заходів з 
управління ризиком передбачає наявність грошових 
коштів підприємств для здійснення превентивних за-
ходів з управління ризиками, запобігання й компен-
сації збитків у разі прояву ризикових подій. Фінан-
сове забезпечення механізму інноваційного управління 
ризиками переробних підприємств України наведено 
на рис. 4. 
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Рис. 4. Фінансове забезпечення механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств України 

На підставі проведеного дослідження практики 
управління ризиками промислових підприємств, можна 
зробити висновок, що вартість фінансового забезпе-
чення впровадження механізму інноваційного управ-
ління ризиками, побудови та функціонування систем 
управління ризиками промислових підприємств ста-
новить від 410 000 грн до 2,00 млн грн на рік. Слід 
зазначити, що строк впровадження систем управління 
ризиками промислових підприємств та механізму ін-
новаційного управління ризиками до отримання пер-
ших результатів складає два-три роки. 

Так, можна зробити висновок, що управління ри-
зиками та фінансування даних заходів з управління 
ризиками можуть здійснювати переважно великі при-
буткові переробні підприємства України, проте як свід-
чить практика управління ризиками, ці витрати доз-
воляють підвищити ефективність управління ризиками 
переробних підприємств України та окупаються впро-
довж декількох років. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення здійснює 
взаємозв’язок суб’єкта управління із зовнішнім та 
внутрішнім середовищем. Інформація може повідом-
ляти про ймовірність прояву ризикових подій; фінан-
совий стан покупців, партнерів, конкурентів; сучасний 
стан розвитку ринку сировини та готової продукції 
переробних підприємств; умови кредитування та стра-
хування. Інформаційно-аналітичне забезпечення МІУР 
як джерело даних для аналізу ризиків підприємства є 
також необхідним засобом зниження рівня ризиків. 
Аналіз отриманої інформації поряд з іншими потре-
бами має забезпечити вирішення таких завдань: виз-
начення причин ризику з метою його запобігання в 
майбутньому; встановлення рівня залежності між імо-
вірністю виникнення ризику та величиною втрат [12]. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення. 
Разом з інформаційно-аналітичним забезпеченням ма-
теріально-технічне (програмне) забезпечення забезпе-
чує отримання необхідної інформації на підприємстві 
та підготовку до якісного аналізу. Основні типи існу-
ючих автоматизованих систем управління ризиками 
наведено на рис. 5. На думку авторів, використання 
як стандартних програмних продуктів з управління 

ризиками й основних типів існуючих автоматизова-
них систем управління ризиками, так і власних роз-
робок фахівців відділів управління ризиками дозво-
лить підвищити ефективність управління ризиками пе-
реробних підприємств України. 

Документаційно-правове забезпечення формулює 
набір норм та правил, що необхідні для дії МІУР. 
Правова складова повинна існувати не лише на рівні 
підприємства, а й реалізовуватись на рівні держав-
ного управління, у нормативно-правових актах сто-
совно ризиків діяльності підприємств, які містять 
правила функціонування підприємств, що спрямовані 
на обмеження виникнення ризикових ситуацій або ве-
личини їх негативних наслідків. 

Характерним прикладом є міжнародний стандарт 
ISO 31000:2018 та ДСТУ IEC/ISO 31010:2013. Керу-
вання ризиком. Методи загального оцінювання ри-
зику [2; 5]. 

Огляд основних існуючих стандартів ризик-ме-
неджменту наведено на рис. 6 [5; 8]. 

Автори вважають, що у практиці управління ризи-
ками переробних підприємств України слід викорис-
товувати інструментарій з управління ризиками стан-
дартів AS/NZS 4360:2004 Risk management та ISO/CD 
31000: 2009 Risk management – Principles and guidelines. 

В умовах централізованої системи управління ри-
зиками рекомендуємо розробити «Положення про ро-
боту відділу управління ризиками». У ньому визнача-
ються організаційна структура відділу, його цілі та 
обов’язки співробітників підрозділу, вказані завдання 
та повноваження ризик-менеджерів, порядок взаємо-
дії відділу з іншими підрозділами підприємства, під-
звітність. 

В умовах децентралізованої системи, рекомен-
дуємо розробити «Інструкцію з управління ризика-
ми», в якій визначатимуться повноваження та обо-
в’язки спеціалістів основних структурних підрозділів 
підприємства, на яких покладено виконання функції 
управління ризиками. Одним із важливих документів, 
що регламентує управління ризиками на переробних 
підприємствах України є «Політика управління 
ризиками». 
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Основнітипиавтоматизованихсистемуправління
ризиками

Система Expert Business Impact Analysis System
компанії Decision Support Systems дозволяє виз-
начати вагові коефіцієнти кожного з ризиків та 
надавати рекомендації з Вибору стратегії захис-
ту. Ця система містить базу даних глобальних 
загроз і методик оцінювання уразливості, а та-
кож надає можливості порівняльного аналізу і 
складання звітів. У базу даних введені відомості 
про ймовірність загроз з джерелами статистич-
ної інформації, дані про тривалість ліквідації 
можливих збитків, розбиті за регіонами. У сис-
темі передбачені можливості проведення інтер-
активного аналізу "що, якщо..." для створення 
сценаріїв розвитку подій і оцінювання переваг 
альтернативних рішень, а також для порівняння 
з поточними даними або з даними за попередні 
періоди.

Компанія Strohl Systems пропонує програмне за-
безпечення для моделювання непередбачених 
ситуацій, які можуть викликати несподівані по-
рушення господарської діяльності. Краще зазда-
легідь передбачити можливість таких перебоїв, 
перш ніж вони обернуться більш серйозними 
наслідками. Система BІA Professional є інстру-
ментом причинно-наслідкового аналізу, який 
дозволяє клієнтам швидко описати результати 
потенційної катастрофи і

Система Living Disaster Recovery Planning Sys-
tems (LDRPS) являє собою програмне

експерт-
ної системи і містить зразки документів і діаг-
рам. У системі є графічний інтерфейс і генератор 
звітів. Крім того, вона надає можливості моде-
лювання непередбачених ситуацій та 

PERT і Gantt. 
Програмне забезпечення підтримує планування 
наступних процесів: швидке

забезпечення безпеки, уп-
равління активами та їх відновлення, збір статис-
тичної інформації про населення, дії у разі заб-
руднення навколишнього середовища, охорона 
праці і здоров'я.

Система Recovery PAC компанії CSC є прог-
рамним забезпеченням планування відшкоду-
вання втрат. Вона підтримує проведення все-
осяжного причинно-наслідкового аналізу і
визначення кількості ризиків. система іденти-
фікує потенційно вразливі види та сфери діяль-
ності і встановлює пріоритети при відшко-
дуванні втрат. Крім того, розробниками пе-
редбачена можливість ідентифікації видів
ризиків, які можуть призвести до катастрофи
абонещасноговипадку.

Система ІnternalOperationsRiskAnalysis ком-
панії Business Foundation Software дозволяє
провести оцінку областей ризику і внут-
рішньої системи контролю компанії. Це
експертна система побудована на основі 180
питань. Залежно від відповідей на них прог-
рамоюскладається управлінський звіт, який
вказує на сильні і слабкі сторони у діяль-
ності компанії. Кожному виду господар-
ських операцій приписується свій ступінь
ризику (високий, середній, низький). Сфери 
діяльності, які оцінюються даним програм-
ним забезпеченням, включають робоче се-
редовище, цільове планування і діяльність
персоналу. Існують модифікації,що дозволя-
ють

Система Controls компанії Price Water
house допомагає проводити аналіз ризиків,
накопичуючи інформаціюпро внутрішнюсис-
тему контролю, оцінюючи і тестуючи її еле-
менти. Вказуються слабкі сторони елементів 
контролю і надаються відповідні рекомен-
дації з

за різними зрізами (нап-
риклад, за видами діяльності, за підрозділами).
Крім того,для порівняння можна зробити ана-
ліз відносної ефективності контролю в різних
функціональниходиницях.

Система Safety Compliance Assistant компа-
нії CCH це інтерактивне програмне забез-
печення, що дозволяє перевірити діяльність ор-
ганізації на відповідність загальногалузевим
стандартам, створеним американським Управ-
лінням з охорони праці та здоров'я працюючих
(Occupational Safety and Health Administration-
OSHA). У програмі міститься список питань,
якіможнавикористовуватидляпроведенняпере-
вірки та навчання. Програма виявляє і коригує
порушення стандартів OSHA, а також формує
необхіднідокументи.  

Рис. 5. Основні типи існуючих автоматизованих систем управління ризиками [4; 8; 9] 
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Характеристика основних міжнародних стандартів 

ризик-менеджменту

ISO/CD 31000: 2009 Risk management –
Principles and guidelines

Основний стандарт з ризик- менедж-
менту. Містить принципи та загальні 
вказівки з виявлення ризиків та 
ефективного управління ними.

COSO ERM – Integrated Framework
Enterprise Risk Management – Integrated 
Framework
Містить рекомендації менеджменту з
питань оцінки, опису та вдосконалення 
систем внутрішнього аудиту, представ-
лена загальна модель внутрішнього 
аудиту, порівняно з якою компанії і ор-
ганізації можуть оцінити власні системи
управління.

IRM, AIRMIC і ALARM (FERMA RMS) 
Risk management standard
Ризик-менеджмент розглядається як
центральна складова стратегічного уп-
равління підприємством, завданням якої 
є ідентифікація ризиків та управління
ними. Містить рекомендації для створе-
ння системи управління ризиками на
підприємстві.

BASEL II та BASEL IIІ
International Convergence of Capital Mea-
surement and Capital Standards: a Revised
Framework
Містять методологічні рекомендації в
сфері банківського регулювання, метою 
яких є підвищення якості управління 
ризиками в банківській сфері, що зі 
свого боку має зміцнити стабільність 
фінансової системи загалом.

AS/NZS 4360:2004 Risk management

Має загальний (поза галузевий) харак-
тер, його основні положення адаптовані 
окремими підприємствами до побудови 
систем управління ризиком.

Цей документ – це опис концептуальних основ 
управління ризиками компаній, який дає докладні 
рекомендації щодо створення системи управління 
ризиками на підприємстві. Стандарт призначений для 
управління ризиками фінансових компаній, що 
активно беруть участь у біржовій торгівлі.

В розробленні стандарту ІСО 31000 розробниками за 
основу був прийнятий стандарт AS/NZS 4360:2004 
Risk management, про це свідчить подібність викорис-
таного підходу до визначення і опису процесу ризик-
менеджменту та його окремих складових. Водночас є 
й відмінності. Наприклад, у стандарті ІСО 31000 ста-
дії «Ідентифікація ризику», «Аналіз ризику», «Оціню-
вання ризику» розглядаються не самостійно, а як 
складові стадії «Оцінка ризику». Характеристика 
принципів ризик-менеджменту і опис моделі управ-
ління ризиком у рамках стандарту відокремлені від 
характеристики процесу ризик-менеджменту.

Управління ризиком на рівні підприємства – сукуп-
ність п’яти стадій: визначення оточення (середови-
ща), ідентифікація ризиків, обумовлених особливос-
тями зовнішнього і внутрішнього середовища, аналіз 
ризиків, результатом якого є визначення рівня ризику, 
що відображає оцінки наслідків та ймовірності ризи-
кових подій, оцінювання ризиків здійснюється з ме-
тою прийняття рішення про припустимість / непри-
пустимість ризику (стосовно припустимого ризику не 
застосовуються процедури обробки ризику, передба-
чені останньою стадією і передбачає дослідження 
рівнів підконтрольності ризикової події, витрат на ре-
алізацію впливу, потенційних витрат і вигод, пов'яза-
них з ризиковою подією, обробка ризику (вибір мето-
ду регулювання ризиків).

Ризик-менеджмент як єдина система управління ризи-
ками має включати в себе програму контролю з вико-
нання поставлених завдань, оцінку ефективності про-
ведених заходів, а також систему заохочення на всіх 
рівнях організації відповідно до прийнятих міжнарод-
них норм. Пропонується застосовувати підприєм-
ствам виробничої сфери (реального сектору еконо-
міки).

Містить вимоги до створення та збільшення розмірів 
резервних фондів з метою покриття можливих збит-
ків комерційних банків, внаслідок прояву фінансових 
ризиків.

 
Рис. 6. Огляд основних існуючих стандартів ризик-менеджменту [5; 8] 

ВИСНОВКИ 
Проведено аналіз публікацій з управління ризи-

ками на підприємстві та з необхідності вдосконале-
ння механізму управління підприємством шляхом 
впровадження механізму управління ризиками. 

Вдосконалено науково-методичний підхід впрова-
дження механізму інноваційного управління ризи-
ками переробних підприємств України на підставі ви-
користання організаційно-ресурсного забезпечення, 
яке містить організаційно-управлінське, кадрове, фінан-
сове, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне 
(програмне), документаційно-правове забезпечення, 
що дозволить підвищити ефективність управління ри-

зиками переробних підприємств України. 
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