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Методологія дослідження. Результати тримані за рахунок застосування
методів: абстракції та порівняння – при визначенні сутності категорії
«експертно-аналітична система моніторингу технічних ризиків»; систематизації
та критичного аналізу – для групування методів оцінки ризиків за певними
ознаками; методу деталізації – для визначення компонентів технічного ризику
(об’єкт – фактор – імовірність – ризикова подія – втрати у натуральному
вираженні – оцінка втрат); логічного методу – для встановлення причиннонаслідкового зв’язку факторів ризику й економічних наслідків; експертноаналітичного

методу

–для

визначення

меж

груп

при

ідентифікації

прогнозованих ризиків.
Результати.

Наведено

коротку

характеристику

інтегрованих

інформаційних систем управління, що застосовуються на підприємствах чорної
металургії. Розкрито основну ідею експертно-аналітичної системи моніторингу
технічних ризиків та її призначення.
Обґрунтовано концепцію створення організаційного механізму управління
технічними ризиками в рамках існуючої інформаційній системі підприємства.
Наведено зведену характеристику організаційних форм управління ризиками.
Визначено їх особливості та обмеження.
Новизна. Створено організаційний механізм моніторингу технічного
ризику

в

умовах

експертно-аналітичної

системи,

який

базується

на

багатоаспектному еволюційному підході.
Практична

значущість.

Запропонований

організаційний

механізм

управління технічними ризиками в умовах сучасних інформаційних систем
дозволить забезпечити безперервний контроль стану обладнання і його впливу
на результати діяльності підприємства.
Ключові слова: інформаційна система управління, експертно-аналітична
система, технічний ризик, моніторинг, підприємство, обладнання
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