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Превентивне управління ризиками останні кілька років стає все популярнішим серед 

підприємств економічно стійких, але при цьому працюючих в умовах постійної політичної, 

економічної та соціальної турбулентності. Превентивне управління являє собою процес 

розробки та реалізації скоординованих запобіжних дій, що розвивається на основі 

наукового підходу, націлених на запобігання та мінімізацію шкоди від впливу ризиків та 

максимізацію можливостей підприємства при позитивному впливі ризиків [1, с.271]. 

Концепція превентивного управління ризиками промислового підприємства 

заснована на базисних принципах та методах системної класифікації ризиків, модульного 

формування та ситуаційного моделювання системи ризиків, коригування заходів 

превентивного управління ризиками, формування системи показників ідентифікації ризиків 

та теоретичних положеннях запобігання ризикам помилкових рішень при управлінні 

господарською діяльністю промислових структур. 

Комбінований підхід до превентивного управління ризиками промислового 

підприємства передбачає використання двох контурів зворотного зв'язку, що забезпечують 

коригування системи потенційних ризиків за результатами моніторингу ризиків та 

коригування заходів щодо превентивного управління ризиками за результатами оцінки 

ефективності цих заходів [2, с.84]. 

Розглянемо рекомендації щодо превентивного управління ризиками промислового 

підприємства, спрямовані на підвищення ефективності цієї сфери діяльності: 

Система превентивного управління ризиками промислового підприємства має 

реалізовувати механізм зворотного зв’язку прийнятих управлінських рішень та показників 

ефективності підприємницької діяльності. 

З метою спрощення практичної реалізації превентивного управління ризиками 

промислових підприємств доцільно використовувати, побудоване на основі розробленої 

системи базових модулів, ядро системи ризиків, скориговане з урахуванням специфіки 

ризиків підприємства [3, с.19]. 

Оцінку впливу системи ризиків на ефективність промислового підприємництва 

рекомендується проводити на основі оцінок очікуваного та граничного змін основного 

показника ефективності зростання бізнесу – коефіцієнта сталого зростання, одержуваних з 

використанням аналітичних методів та методів ситуаційного моделювання бізнес – 

процесів та системи ризиків, спрямованих на оцінку кінцевих господарських ризиків 
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Для ідентифікації та моніторингу ризиків рекомендується використовувати ядро 

системи показників ідентифікації ризиків, доповнене специфічними показниками, 

характерними для підприємства, що аналізуються [4-21]. 

Промислове підприємство, будучи основним осередком національної економіки, є 

складною багаторівневою виробничо-економічною системою, яку можна 

охарактеризувати: 

 різноманіттям структурних елементів;

 синергічність (взаємодія і взаємозалежність складових економічної системи);

 динамічності (полягає в постійній зміні економічної системи, великої кількості

зовнішніх та внутрішніх факторів ризику);

 багатокритеріальністю;

 імовірнісним характером виробничо-технологічних процесів.

У якості самостійних функціональних підсистем можна виділити: виробничо-

технічну, фінансову, інвестиційно-інноваційну, кадрову, організаційно-управлінську 

тощо. 

Результати функціонування промислового підприємства та сам характер організації 

визначаються ефективністю та синхронністю роботи всіх підсистем, що певною мірою 

забезпечує превентивний ризик-менеджмент. 

Власне, від ефективності системи ризик-менеджменту безпосередньо визначається 

успішне функціонування кожної з підсистем підприємства та забезпечення його 

конкурентоспроможності та стратегічної стійкості в умовах посилення конкуренції. Ризик 

та конкуренція як економічні категорії пов'язані між собою. Система превентивного 

ризик-менеджменту, по суті, є базою для забезпечення та розвитку 

конкурентоспроможності на різних ієрархічних рівнях господарської системи 

(мікрорівень, мезорівень, макрорівень). Натомість, конкурентоспроможність стає 

визначальним чинником забезпечення економічної стійкості [5, с.186; 8-21]. 

Загалом модель розвитку економіки, засновану на взаємодії ключових факторів 

«управління ризиками – конкурентоспроможність – економічна стійкість», можна 

зобразити таким чином (рис. 1): 

Рисунок 1. Модель розвитку економіки, заснована на взаємодії ключових факторів 

«управління ризиками – конкурентоспроможність – економічна стійкість» 
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Досягнення поставлених цілей підприємства досягається розробкою загальної 

стратегічної концепції управління організацій, у тому числі формуванням та реалізацією  

корпоративного ризик-менеджменту, причому розробленого на основі функціонально 

ресурсного підходу. 

Сутність даного підходу у тому, що об’єктом управління ризиком є перелічені 

основні функціональні підсистеми (виробничо-технічна, фінансова, кадрова, 

організаційно-управлінська, інвестиційно-інноваційна). 

Наведені функціональні підсистеми безпосередньо беруть участь у процесах 

функціонування підприємства, управління якими тісно пов'язане з відповідними 

ризиками. 
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