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Сучасне економічне середовище характеризується швидкими змінами, 

випереджальним розвитком інноваційних технологій та значними коливаннями 
фінансових процесів. Відповідно нестабільними стають внутрішні економічні 
процеси підприємства навіть при сталій технології та відносно сталих обсягах 
виробництва. Нагальною потребою стає формування високоефективного 
фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту підприємства, 
функціонування якого водночас не призведе до значного зменшення 
фінансового результату діяльності підприємства. 

Вітчизняні та зарубіжні науковці сходяться у думці про необхідність 
комплексного системного застосування підсистеми управління ризиками на 
підприємствах. Вчені вважають, що ризик-менеджмент ефективний за умов, 
коли: він охоплює всі горизонтальні та вертикальні ієрархічні рівні управління 
підприємства, існує органічний зв'язок всіх управлінських елементів ризику; 
виділяється управління ризиком в окремий вид спеціалізованої діяльності, яка 
тісно пов’язана з виконуваними функціями інших працівників.  

Особливість управління ризику в ринкових умовах полягає в тому, що 
суб’єкт ринку повинен усвідомлено йти на ризик, не уникаючи його, якщо він 
прагне реалізувати власні цілі діяльності. Кожне уникнення та мінімізація 
ризиків знижує ефективність діяльності підприємства, оскільки управління 
ризиками вимагає додаткових витрат та виконання дій із певним рівнем 
резервування ресурсів, але недооцінка чи нехтування ними можуть спричинити 
значні втрати та довгострокові негативні наслідки у діяльності суб’єкта 
господарювання.  

Для уникнення помилок під час ризик-менеджменту необхідно розвивати 
існуючі методи та інструментарій ризикології. Доцільно дослідити 
багатогранність тлумачення поняття “фінансовий ризик”, окреслити основні 
причини виникнення ризиків під час будь-якої діяльності, удосконалити 
класифікації та методи управління ризиками. Чим досконаліші теоретичні 
методи ризик-менеджменту будуть розроблені та впроваджені, тим менша 
ймовірність помилок та втрат у практичній діяльності підприємств.  

Відсутність професійних кваліфікованих фахівців з ризик-менеджменту 
на вітчизняних підприємствах також є важливою проблемою формування 
ефективної системи управління економічним ризиком. Таким чином, вітчизняні 
підприємці мають справу з іншими профілями ризику, ніж підприємці в 
розвинутих країнах. Відповідно, вони не можуть прямо використовувати ті 
наробки у галузі ризик-менеджменту, які розроблені фахівцями для умов 
цивілізованої економіки.  


