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СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ  
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Процес розробки системи управління ризиками містить такі 
складові. 

1. Розуміння діяльності підприємства машинобудування та
середи його функціонування. 

Перш ніж приступити до проектування системи управління 
ризиками, доцільно досліджувати внутрішнє та зовнішнє 
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середовище підприємства, що суттєво впливає на зміст концепції 
системи управління ризиками. 

Дослідження зовнішнього середовища підприємства може 
стосуватися місцевого, регіонального, національного та міжнарод-
ного зовнішнього середовища. При цьому можуть розглядатися 
такі види середовища: культурне, соціальне, фінансове, 
нормативне, політичне, економічне, технологічне, конкурентне, 
природне. При цьому мають розглядатися: ключові рушійні сили і 
течії, які впливають на цілі організації; відносини зі зовнішніми 
стейкхолдерами [1; 2; 3; 4]. 

Дослідження внутрішнього середовища підприємства машино-
будування може включати вивчення таких складових внутрішнього 
середовища: 

 система управління підприємства, організаційна структура 
підприємства, розподіл функцій, прав і обов’язків персоналу 
підприємства; 

 політики, цілі, які слід досягти, і стратегії, яких варто 
дотримуватися для досягнення цілей; 

 можливості для реалізації стратегій, в тому числі інформація, 
людські, фінансові, матеріальні та інші ресурси, кваліфікація, 
процеси тощо; 

 інформаційні системи та бази, формальні і неформальні 
процеси прийняття рішень; 

 культура організації бізнесу підприємства; 

 стандарти, керівництва і моделі внутрішнього середовища 
підприємства; 

 форма і обсяг контрактних взаємин. 
2. Розробку політики управління ризиками. 
Політика управління ризиком повинна відображати мету 

управління ризиками та ризик-апетит підприємства машино-
будування. Слід визначити такі критерії політики управління 
ризиком: 

 прагнення підприємства до аналізу ризиків і підтримки 
ризиків у межах допустимого рівня; 
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 формування взаємопов’язаних цілей і політики підприємства, 
в тому числі політики управління ризиків; 

 визначення відповідальності та обов’язків щодо функціону-
вання системи управління ризиками; 

 визначення оптимального методу вирішення конфлікту 
інтересів; 

 забезпечення необхідними ресурсами для функціонування 
системи управління ризиків; 

 використання методів оцінки ефективності системи управ-
ління ризиками; 

 проведення на постійній основі моніторингу, оцінки і 
вдосконалення політики в області ризик-менеджменту; 

 управління політикою регулювання ризиків належним чином.  
3. Відповідальність персоналу підприємства машинобудування. 
Підприємство має забезпечити відповідальність, належний 

рівень компетенції персоналу для управління ризиками, вклю-
чаючи впровадження і підтримку процесів управляння ризиками, 
доцільності та ефективності методів управління ризиками.  

4. Інтеграцію системи управління ризиками в процеси 
підприємства машинобудування. 

Процеси управління ризиками мають стати частиною процесів 
підприємства. Зокрема, вони повинні бути частиною політики 
розвитку, оцінки оперативного і стратегічного планування, а також 
процесів превентивного управління. 

На підприємстві має існувати план регулювання ризиків з 
метою гарантії застосування політики управління ризиків до всіх 
процесів підприємства. Цей план може бути інтегрований в 
стратегічний план розвитку підприємства. 

5. Ресурси підприємства. 
Підприємство має розподілити ресурси необхідні для 

підтримки системи управління ризиками. Повинні бути розглянуті 
такі аспекти: 

 людські ресурси, навички, досвід і конкурентоспроможність; 

 ресурси, необхідні для кожного кроку процесу управління 
ризиками; 
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 процеси підприємства, методи і засоби обробки ризиків 
підприємства; 

 документовані процеси і процедури; 

 системи менеджменту і знань; 

 навчальні програми. 
6. Встановлення внутрішньої комунікації та механізму звітності. 
Підприємство має встановити внутрішню комунікацію і 

механізми звітності, для підтримки процесу контролю і володіння 
процесами регулювання ризиків на допустимому рівні.  

Ці механізми повинні забезпечити наступне: 

 ключові компоненти концепції управління ризиками та будь-
які їх подальші модифікації; 

 існує зрозуміла система внутрішньої звітності по концепції, її 
ефективності і результатам; 

 необхідна інформація, що отримана в ході функціонування 
системи функціонування ризиками, доступна в будь-який час і на 
відповідних рівнях; 

 існують процеси консультації з внутрішніми стейкхолдерами 
[5; 6; 7]. 

Механізми мають включати процеси по об’єднанню інформації 
за ризиками з багатьох джерел ресурсів, а також брати до уваги 
закритість такої інформації. 

7. Встановлення зовнішньої комунікації та механізму звітності. 
Підприємство повинно розробити і впровадити план того, як 

буде відбуватися комунікація із зовнішніми стейкхолдерами.  
Цей план повинен відображати такі аспекти: 

 залучення відповідних зовнішніх стейкхолдерів і гарантію 
ефективного обміну інформацією; 

 систему зовнішньої звітності, щоб відповідати юридичним, 
нормативним і урядовим вимогам; 

 надання відгуків з комунікацій та консалтингу; 

 використання комунікації як методу створення атмосфери 
довіри всередині підприємства; 
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 комунікацію зі стейкхолдерами в разі виникнення кризи або 
нештатної ситуації. 

Механізми мають включати процеси по об’єднанню інформації 
за ризиками з безлічі ресурсів, а також брати до уваги закритість 
такої інформації.  

8. Постійне вдосконалення концепції управління ризиком. 
Повинні прийматися рішення, які засновані на результатах 

моніторингу та оцінки, щодо поліпшення концепції, політики і 
програми управління ризиком. 
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