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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ:  
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Предмет дослідження – ризики в діяльності промислових підприємств: 
сутність та класифікація. Метою статті є дослідження наявних підходів до 
тлумачення поняття «ризик» та розробка власного визначення поняття 
«ризик», аналіз і класифікація ризиків, що виникають у діяльності про-
мислових підприємств, розробка власної класифікації найбільш поширених 
та актуальних ризиків промислового підприємства. Методологія проведення 
роботи – використані методи узагальнення, аналізу та синтезу (при дослі-
дженні підходів до тлумачення поняття «ризик» та класифікації ризиків 
промислового підприємства), експертні методи оцінки (при визначенні най-
більш поширених та актуальних ризиків промислового підприємства). Ре-
зультати роботи – запропоновано власні визначення: поняття «ризик» та 
класифікація найбільш поширених та актуальних ризиків промислового 
підприємства. Висновки – у сучасній науковій думці відсутній єдиний під-
хід та єдине універсальне визначення категорії «ризик». Це обумовлено 
складністю цієї категорії, особливостями досліджень науковців, де розгля-
дається ця категорія. За результатами дослідження ми дійшли висновку, 
що ризик – це невизначеність, потенційна ймовірність відхилення від за-
планованих цілей та очікуваних результатів.

Ключові слова: промислове підприємство, ризик, небезпека, класифі-
кація.
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Щукин Дмитрий Викторович,
соискатель Межрегиональной академии управления персоналом

Управление рисками в деятельности промышленных предприятий: 
сущность и классификация 

Предмет исследования – риски в деятельности промышленных предпри-
ятий: сущность и классификация.

Целью статьи является исследование существующих подходов к трактовке 
понятия «риск» и разработка собственного определения понятия «риск», ана-
лиз и классификация рисков, возникающих в деятельности промышленных 
предприятий, разработка собственной классификации наиболее распространенных 
и актуальных рисков промышленного предприятия. Методология проведения 
работы – использованы методы обобщения, анализа и синтеза (при исследова-
нии подходов к трактованию понятия «риск» и классификации рисков 
промышленного предприятия), экспертные методы оценки (при определении 
наиболее распространенных и актуальных рисков промышленного предприя-
тия). Результаты работы – предложены собственные определения: понятия 
«риск» и классификация наиболее распространенных и актуальных рисков 
промышленного предприятия. Выводы – в современной научной мысли отсут-
ствует единый подход и единое универсальное определение категории «риск». 
Это обусловлено сложностью этой категории, особенностями исследований 
ученых, где рассматривается эта категория. По результатам исследования мы 
пришли к выводу, что риск – это неопределенность, потенциальная вероятность 
отклонения от запланированных целей и ожидаемых результатов.

Ключевые слова: промышленное предприятие, риск, опасность, класси-
фикация.

Dmitry Shchukin,
post-graduate student of the Interregional Academy of 
Personnel Management

Management of risks in the activity of industrial enterprises: 
essence and classification 

The subject of research – risks in the activity of industrial enterprises: 
essence and classification.The purpose of the article is to study existing ap-
proaches to the interpretation of the concept of “risk” and develop its own 
definition of “risk”, analysis and classification of risks arising in the activities 
of industrial enterprises, the development of its own classification of the most 
common and actual risks of an industrial enterprise. Methodology of work – 
used methods of synthesis, analysis and synthesis (in the study of approaches 
to the interpretation of the concept of “risk” and the classification of risks of 
an industrial enterprise), expert methods of evaluation (in determining the 
most common and actual risks of an industrial enterprise). The results of the 
work – the proposed their own: the definition of the concept of “risk” and the 
classification of the most common and actual risks of an industrial enterprise. 
Conclusions – in modern scientific thought there is no single approach and 
the only universal definition of the “risk” category. This state of affairs is 
caused by the complexity of this category, the peculiarities of the research of 
scholars, in the context of which this category is considered. According to the 
research, we came to the conclusion that the risk is uncertainty, which causes 
a potential deviation from the planned goals and expected results.

Key words: industrial enterprise, risk, danger, classification.
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Постановка проблеми. Діяльність будь-якого підприємства завжди 
пов’язана з ризиками, одні можуть бути постійними і постійно ство-
рювати потенційні загрози для діяльності підприємства, інші – непо-
стійні, ситуаційні і можуть виникати за певних причин, чинників та 
обставин. Водночас, залежно від виду економічної діяльності види, 
обсяги та особливості ризиків можуть змінюватись. При цьому, про-
мислові підприємства, в особі їх власників та менеджменту, щоденно 
повинні вирішувати завдання мінімізації та уникнення ризиків, усу-
нення негативних наслідків ризиків.

Ефективність процесу управління ризиками надто залежить від 
розуміння сутності поняття «ризик» та особливостей різноманітних 
ризиків, з якими промислові підприємства зіштовхуються під час 
свого функціонування, що і спричинило необхідність поглибленого 
наукового розгляду вищевказаних питань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у до-
слідження різних аспектів ризиків та їх сутності внесли такі вчені: 
О. Барановський, Т. Васильців, В. Гапоненко, В. Геєць, К. Горячева, 
А. Драга, Д. Зеркалов, Г. Клейнер, Є. Олейніков, В. Ярочків та інші. 
Питанням класифікації ризиків, ризиків промислових підприємств 
присвячені наукові праці вітчизняних вчених: В. Бобиля, А. Бонда-
ренка, В. Гранатурова, А. Єпіфанова, О. Коць, П. Коюда, В. Кудіна, 
О. Мороз, Л. Примостка, С. Реверчука, К. Семенова та інших до-
слідників.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження наявних підходів 
до тлумачення поняття «ризик», аналіз і класифікація ризиків, що 
виникають у діяльності промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу. За результатами аналізу визначень 
сутності поняття «ризик» ми дійшли висновку щодо відсутності 
єдиного універсального визначення (найбільш поширені визначення 
категорії «ризик» представлені в табл. 1). Це обумовлено складністю 
самого поняття, різноманітністю аспектів досліджень ризику науков-
цями, що впливає на сутність та особливості їх визначення.

Т. Васильєва, О. Діденко, А. Єпіфанов виділяють два підходи до 
трактування категорії «ризик»:

– результативний – при визначенні ризику увага акцентується, 
в першу чергу, на результатi (уcпіх або невдача). При цьому ризик 
трактується як можливіcть якоїcь несприятливої події;

– процесний – визначення ризику узагальнює цілісний процеc 
від дiї факторів формування ризикової cитуації до отримання ре-
зультату [13]. 

Таблиця 1
Огляд визначень сутності категорії «ризик»

Автор Сутність визначення

1 2

Тлумачний слов-
ник

Ризик – це можливість небезпеки, невдачі або дія на-
вмання з надією на сприятливий результат [11]
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1 2

О. Бондар Ризик – це небезпека потенційно можливої, ймовірної 
втрати ресурсів чи недоодержання доходу порівняно з 
варіантом, розрахованим на раціональне використання 
ресурсів [1]

В. Гранатуров Ризик – це діяльність, пов’язана з подоланням невизна-
ченості в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є 
можливість кількісно та якісно оцінити ймовірність до-
сягнення передбачуваного результату або невдачі й від-
хилення від мети [4]

С. Дмитров Ризик – це можливість настання несприятливої події та, 
здебільшого, трактується як імовірність чи загроза втра-
ти суб’єктами господарювання частини своїх ресурсів, 
недоотримання доходів чи виникнення додаткових витрат 
в результаті здійснення певної виробничої чи фінансової 
діяльності [5]

А. Камінський Ризик – це економічна категорія, що відбиває невизна-
ченість, конфліктність, багатокритеріальність, нечіткість 
у фінансових відносинах та включає особливості спри-
йняття вказаних характеристик зацікавленими суб’єктами 
цих відносин [6]

В. Кудіна Ризик, як економічна категорія, це усвідомлена можли-
вість небезпеки виникнення непередбачених втрат очіку-
ваного прибутку, майна, грошей у зв’язку з випадковими 
змінами умов економічної діяльності, несприятливими 
обставинами [7]

П. Коюда Ризик – це ймовірність (чи загроза) виникнення збитків 
або недоотримання прибутків порівняно з варіантом, що 
прогнозується, у зв’язку з випадковою зміною умов еко-
номічної діяльності, несприятливими обставинами [9]

Л. Мороз Ризик – це прийняття раціонального чи нераціонального 
управлінського рішення, у рамках якого можна дати ві-
рогідну кількісну і/або якісну оцінку дії факторів 
і, як наслідок, отримати один з трьох економічних ре-
зультатів: позитивний, нульовий або негативний [10]

О. Шепеленко Ризик – це спосіб господарювання в непередбачених умовах 
(обставинах), при якому створюються завдяки особливим 
здібностям підприємця можливості і необхідність запобі-
гати, зменшувати несприятливу дію схоластичних умов і 
одержувати в цих умовах підприємницький дохід [17]

Цікава точка зору А. Бондаренка, який стверджує, що в еконо-
мічній літературі існує, як мінімум, 4 типи трактувань цього питан-
ня, при цьому у всіх, що виділяє автор, він пов’язує категорії «за-
гроза» та «ризик»:

1) ризик як наслідок реалізації небезпечних умов та джерело за-
грози;

2) ризик як похідна від загрози;
3) ризик як джерело загрози (ризик – імовірність виникнення за-

грози);
4) ризик як частина загрози [2].

Закінчення таблиці 1
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О. Христенко виділяє трохи більше аспектів сутності категорії 
«ризик»:

– в оcнові ризику лежить імовірнісна природа ризикової 
економiчної діяльноcті;

– ризик притаманний усім процеcам і видам економічних відноcин 
незалежно вiд того, є вони активними чи пасивними; 

– негативнi наслідки ризику, що виявляються у зростаннi витрат 
і недоотриманнi доходів, можуть бути частково усунені за допомогою 
управлiнських заходів;

– більшiсть ситуацій, яким притаманний ризик, важко прогно-
зовані і контрольовані, тому уникнути ризику повніcтю майже не-
можливо; 

– відcутність ризику гальмує розвиток будь-якої cистеми, оскіль-
ки знижує її динамічніcть та ефективніcть [15]. 

Із огляду на вищевикладене, ми дійшли висновку щодо необхід-
ності вироблення власного тлумачення «ризику». На нашу думку, 
ризик – це невизначеність, потенційна ймовірність відхилення від 
запланованих цілей та очікуваних результатів.

Тепер перейдемо безпосередньо до класифікації ризиків в діяль-
ності промислових підприємств, які наявні в науковій літературі, 
окремих нормативно-правових актах. При цьому, варто зважати, що 
при визначенні класифікації необхідно дотримуватись певних прин-
ципів, до яких М. Роговим віднесено такі:

1. Класифікація ризиків має відповідати конкретним цілям. 
Ознаки, за якими об’єднують ризики в групи (категорії), повинні 
задовольняти критерії, які пов’язані з цілями класифікації.

2. Класифікація повинна проводитись з позицій системного під-
ходу. При визначенні ризиків їх необхідно розглядати як множину 
взаєпов’язаних елементів.

3. Під час виконання однієї і тієї ж роботи проекту можуть ви-
никати різні ризики. Чим точніше визначається вид ризику за об-
раною класифікацією в цьому випадку, тим легше його якісно або 
ж кількісно оцінити.

4. Жодна запропонована класифікація ризиків не є жорсткою. 
Вона може бути окремою для кожного підприємства, проекту, про-
грами, портфеля проектів. Пропонований перелік ризиків може до-
повнюватись та змінюватись, один і той же ризик може відповідати 
різним групам у загальній класифікації [12].

Щодо безпосередньо ризиків, то, зважаючи, що вітчизняна еко-
номіка перебуває в умовах ринкової трансформації, викликає за-
цікавленість класифікація системних ризиків, запропонована Т. Ва-
сильцевим. Науковцем виділено ряд системних ризиків, що створю-
ють певну загрозу нормальному функціонуванню будь-якого 
підприємства. Серед них основними є [3]: 

– за наслідками конфлікту інституційних інтересів (формування 
олігархічних структур, монополізація економіки, приватно-держав-
ний корпоратизм, надмірна політизація економіки);

– за формами нелегітимного формування власності (фіктивне 
банкрутство, «непрозора» приватизація, лобіювання доступу до дер-
жавних ресурсів, створення фіктивних підприємств);
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– за формами корупційних дій в системі державного управління 
(сприяння афільованим структурам, кримінальне лобіювання, інвес-
тування за рахунок державного бюджету, створення псевдопідпри-
ємств);

– за перешкодами легалізації економіки (наявність трансакційних 
видатків у разі розриву нелегальних відносин, збільшення видатків 
за легітимної діяльності, ускладнення доступу до дефіцитних дер-
жавних екстерналій);

– за передумовами недобросовісної конкуренції (незабезпеченість 
гарантій права власності, нестабільність «правил гри», недосконала 
податкова, фінансово-кредитна політика, «клієнтські» відносини 
влади та бізнесу, афільованість управління підприємствами, відсут-
ність ринку продажу бізнесу);

– за негативними наслідками трансформації економіки (спад ви-
робництва, порушення виробничих і коопераційних зв’язків, дефіцит 
оборотного капіталу, зниження конкурентоспроможності, зниження 
платоспроможного попиту).

Вітчизняні науковці К. Семенова та К. Тарасова в монографії 
«Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінюван-
ня» виділили 22 ознаки при класифікації ризиків, а загальна кіль-
кість у їх класифікації склала 69 [14, с. 187-188]. Науковцями за-
пропоновано такі ознаки ризиків: характер впливу; етап вирішення 
проблеми; рівень виникнення; причини виникнення; ступінь обгрун-
тованості прийняття ризику; ступінь системності; можливий резуль-
тат; ступінь впливу на діяльність; критерії часу; кількість осіб, що 
аналізує ризик і приймає рішення про поведінку в разі його реалі-
зації; можливість прогнозування; вид шкоди; вид витрат; об’єкт ви-
никнення; характер прояву; наявність аналогів вирішення; вибір 
варіанту рішення; ступінь свободи суб’єкта; тип обліку; можливість 
досягнення мети; можливість страхування; сфера походження. Без-
умовно, така детальна та всебічна класифікація може існувати і мати 
певний науковий інтерес, але вона практично недієва. Окрім цього, 
в цій класифікації відсутня така ознака, як джерело виникнення 
(зовнішнє або внутрішнє). 

Більш прийнятною, що відповідає засадам діяльності промислових 
підприємств, на нашу думку, є класифікація, яка запропонована 
О. Коць. Автор ризики промислового підприємства поділяє на:

– техніко-виробничий ризик, який включає технологічний, тех-
нічний, виробничий, інноваційний, організаційний та транспортний; 

– комерційний ризик, який включає майновий, торговий, марке-
тинговий, діловий та розрахунковий; 

– фінансовий ризик, який включає ринковий, кредитний, опера-
ційний та інвестиційний;

– інші зовнішні ризики, які включають політичний, форс-
мажорний, регіональний, природно-кліматичний [8].

Водночас, ця класифікація потребує уточнення. Так, операційний 
ризик не є фінансовим – він є ризиком виробничим, зважаючи на 
те, що зумовлений внутрішніми причинами і пов’язаний з особли-
востями діяльності підприємства. Окрім цього, техніко-виробничий 
ризик є внутрішнім за походженням.



72 Д. В. Щукін 
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
9
. 
—

 №
 1

8

Т. Цвігун у роботі «Класифікація ризиків підприємства» пропо-
нує за сферою виникнення виділяти такі: 

– виробнничі;
– комерційні;
– ресурсні [16].
Американські науковці К. Вебер та А. Сливоцький на підставі 

досвіду діяльності підприємств в умовах найбільших ризиків, 
кон’юнктури ринків та особливостей сьогодення виділяють сім видів 
ризиків. І хоча названі науковцями ризики є доволі загальними і 
включають ряд основних зовнішніх та внутрішніх, водночас вони 
цікаві, бо їх подолання може сприяти злету підприємства. Про це й 
зазначають у роботі «7 стратегій перетворення великих загроз на 
прориви зростання». Безпосередньо науковцями були виділені такі 
ризики:

– ризики галузі – ймовірність того, що держава ослабить конт-
роль у тій чи іншій галузі економіки, і учасники ринку можуть не 
втримати свої позиції;

– ризики технології – нові технології, на які підприємство спо-
дівалося і вклало великі кошти, може не виправдати очікувань;

– ризики бренду – репутація бренду може різко погіршитися, і 
це знизить прибутки підприємства;

– ризики конкуренції – нова фірма на ринку може переманити 
деяких клієнтів;

– ризики клієнта – коли уподобання клієнтів змінюються, а під-
приємство не встигає адекватно відреагувати, то це може серйозно 
вплинути на його прибуток;

– ризики проекту – перспективний проект може провалитися, і 
підприємство втратить свої позиції на ринку; 

– ризики стагнації – коли підприємство перестане рости і розви-
ватися – найімовірніше, його чекає провал [18].

Наше дослідження класифікацій ризиків діяльності промисло-
вого підприємства дозволяє зробити висновок, що вони є доволі 
різноплановими, мають різний ступінь деталізації (деякі доволі 
широкі та загальні, інші – вузькоспеціалізовані) з різних причин. 
Основними є: залежність від особливостей дослідження та сфери, 
в якій задіяний відповідний фахівець; завдання, які постають 
перед науковцем і на вирішення яких спрямовує він свою діяль-
ність.

На нашу думку, найбільш поширені та актуальні ризики діяль-
ності промислового підприємства (табл. 1) для зручності їх ефектив-
ного застосування варто поділити за такими ознаками. 

За джерелом походження:
– зовнішні ризики – пов’язані з особливостями зовнішнього се-

редовища, в якому здійснює свою діяльність підприємство; 
– внутрішні ризики – пов’язані з особливостями функціонування 

підприємства.
2. За сферою походження: виробничі; фінансові; комерційні; пра-

вові; законодавчі; юридичні.
3. За характером впливу: прості; комплексні (складні).
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Таблиця 1
Класифікація найбільш поширених ризиків діяльності  

промислових підприємств

Класифікаційні 
ознаки

Клас 
ризику

Вид 
ризику

За джерелом  
походження

Зовнішні ризики

Політичний

Правовий

Законодавчий 

Юридичний 

Фінансовий

Внутрішні ризики

Виробничий

Стратегічний 

Фінансовий

За сферою походження

Виробничий 

Інноваційно-технологіч-
ний

Технічний

Операційний:
– персоналу,
– структури 

Комерційний 

Маркетинговий 

Торговельний 

Партнерсько-діловий

Фінансовий

Ринковий:
– інфляційний, 
– фондовий, 
– процентний, 
– валютний

Кредитний 

Ліквідності 

Правовий

Законодавчий 

Юридичний 

За характером 
впливу

Простий

Комплексний

Джерело: розроблено автором

Необхідно також зазначити, що ризики не ізольовані один від 
одного, вони, зазвичай, можуть:

– бути тісно пов’язаними з іншими (одним або декількома) або 
випливати один з одного за ланцюговим ефектом, залежно від осо-
бливостей самих ризиків;
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– входити у класифікації до різних за ознаками груп ризиків 
(наприклад, за класифікацією групи «за сферою походження» можуть 
мати як внутрішнє, так і зовнішнє джерело походження);

– мати різні прояви, через що і позначатись по-різному.
Висновки. У процесі дослідження з’ясовано, що у науковій сфері 

відсутній єдиний підхід та універсальне визначення категорії «ри-
зик». Це обумовлено складністю цієї категорії, особливостями до-
сліджень науковців, аспектом яких є ця категорія. За результатами 
дослідження ми дійшли висновку, що ризик – це невизначеність, 
яка спричиняє потенційну ймовірність відхилення від запланованих 
цілей та очікуваних результатів.

На підставі аналізу наявних класифікацій різновидів ризиків у 
діяльності промислових підприємств ми дійшли висновку, що в про-
цесі свого функціонування вони постійно стикаються зі значною 
кількістю різноманітних ризиків, які відрізняються не лише за сво-
єю сутністю, а й за особливостями прояву, можливим впливом та 
наслідками, що вимагає не лише вчасного їх виявлення, постійного 
моніторингу, дослідження та оцінки, а й попередження, усування 
та/або подолання їх наслідків.
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