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Превентивне управління ризиками – науково-методичний комплекс 

заходів з управління підприємством (компанією, організацією), заснований 

на розробці та реалізації скоординованих запобіжних дій, націлених на 

запобігання та мінімізацію шкоди від впливу ризиків, максимізацію 

власного капіталу та забезпечення прибутковості її діяльності [1, 2, 3, 4]. 

Превентивне управління ризиками базується на методах, метою яких є 

своєчасна ідентифікація схильності до всіх видів ризиків, обмеження 

можливих втрат, а також посилення профілактичних заходів щодо зниження 

рівня ризиків, у тому числі: обмеження та/або неприйняття ризику; 

формування та актуалізація нормативної бази; контроль; інформування 

керівництва та складання управлінської звітності; розвиток технологій; 

забезпечення безпеки тощо [4, 5]. 

Процес управління ризиками обгрунтовує превентивне управління 

ризиками, безперервну оцінку наявних ризиків та інтеграцію цих процесів у 

спільну діяльність із прийняття рішень протягом усього життєвого циклу 

проекту чи бізнес-процесу. Процес превентивного управління ризиками 

містить 6 етапів, за допомогою яких ризик-менеджер управляє поточними 

ризиками, розробляє та виконує стратегії управління ризиками та здобуває 

уроки зі свого досвіду для використання на рівні всього підприємства: 

виявлення ризиків, аналіз ризиків, планування ризиків, моніторинг ризиків, 

коригування ситуації, накопичення досвіду. 

Якщо звернутися до досвіду сучасних підприємств, то обґрунтування 

застосування превентивних заходів в управлінні ризиками на підприємстві 

сприяє розгляду основних аспектів превентивної функції страхування, де 

оцінка ризику є основним елементом реалізації превентивної функції 

страхування, що визначає напрями превенції, а економічне стимулювання та 

правова дія знаходяться як у прямій, і у зворотному зв’язку між собою. 
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Також, превентивна функція страхування проявляється у вигляді комплексу 

взаємопов’язаних елементів, ефективність використання та питома вага 

кожного з яких відбиваються на результатах реалізації цієї функції. 

Особливості превентивної функції страхування доводять те, що за 

допомогою страхування можлива організація комплексу заходів, 

спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливих подій та 

усунення наслідків їх прояву. Дані заходи зумовлюються їх економічною 

доцільністю і характеризуються взаємною економічною вигодою для 

страхувальника та страховика, де в рамках практичної реалізації 

превентивної функції страхування постає як елемент системи управління 

ризиками підприємства. 

Контроль результатів ефективності впливу на ризики (ведення 

статистики збитків, встановлення розміру збитків тощо) сприяє більш точної 

ідентифікації ризиків (встановлення ймовірності настання ризиків, 

визначення вартості майна підприємства, якому загрожують ті чи інші 

ризики) сприяє вибору ефективнішого методу впливу на ризик. Іншими 

словами, фахівці страхової компанії оцінюючи ризикозахищеність предмета 

страхування, беруть до уваги організацію заходів щодо запобігання 

настанню несприятливих подій, а також заходів, спрямованих на скорочення 

втрат у разі виникнення несприятливих подій. 

Фахівці з управління ризиками на підприємстві, здійснюючи подібні 

заходи, впливають на вартість та умови страхування. Таким чином, при 

взаємодії страхування та системи управління ризиками має місце 

коригування системи управління ризиками на підприємстві або відповідно 

до вимог страховика, або внаслідок цілеспрямованих дій з боку 

підприємства щодо досягнення такого рівня ризикозахищеності предмета 

страхування, які здатні забезпечити необхідні умови страхування. 

Реалізація превентивної функції страхування створює суттєвий резерв 

для розвитку діяльності страховиків за рахунок організації комплексної 

передстрахової експертизи ризиків, здійснення заходів щодо впливу на 

ризики, що сприяє оптимізації комплексної взаємодії страхувальника та 

страховика. 
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