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ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА: 
ПОСТКОВІДНА ТРАНСФОРМАЦІЯ0 

 

Охарактеризовано ризик як об’єктивне явище, що має позитивний і нега-
тивний вплив на підприємство. Ідентифіковано напрями дослідження ризиків під-
приємства з урахуванням наслідків пандемії СОVID-19. Визначено роль політики 
управління ризиками у забезпеченні економічної безпеки підприємства та обґрун-
товано необхідність її формування. Виділено чинники, принципи та етапи форму-
вання політики управління ризиками підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу.  

Ключові  слова:  ризик, невизначеність, підприємство, підприємницький ризик, 
управління ризиками, економічна безпека, політика управління ризиками. 

Постановка проблеми. Економіка наразі розвивається в умовах 
глобалізації, що, з одного боку, сприяє появі нових можливостей для 
виробництва товарів і послуг, а з іншого, – збільшує загрози та зу-
мовлює появу нових, що негативно впливає на економічну безпеку 
підприємства (ЕБП). У свою чергу, система ЕБП забезпечує захист 
діяльності підприємства від наявних або прогнозованих загроз. Загрози 
виникають через нестійкість фінансового становища підприємств, 
несприятливий інвестиційний клімат, інфляційні процеси та інші 
проблеми, що з’являються на тлі фінансової дестабілізації в економіці. 
Більшість загроз ЕБП неможливо заздалегідь спрогнозувати, а ті, що не 
піддаються обґрунтованому прогнозуванню, і є ризиками. Тому своє-
часне виявлення потенційних загроз – одна з важливих складових 
цілісної системи управління ризиками. Поточна неоднозначна ситуація 
вимагає від підприємств безперервного вдосконалення та оптимізації 
процесу управління ризиками та формування відповідної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані 
з розглядом таких понять, як: "ризик", "невизначеність", "управління 
ризиками" досліджували О. Бабина 1, Л. Ріщук, Н. Микитюк 2, 
І. Федулова 2 та ін. Згадані автори здебільшого зосередили увагу 
                                                           
0 © Кондратюк О., Стояненко І., 2021 

УДК 005.334:658:338.246
JEL Classification: M21, M15 DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(138)01

КОНДРАТЮК Оксана,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки  
та фінансів підприємства 
Київського національного  
торговельно-економічного університету 
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна 

E-mail: o.kondratyuk@knute.edu.ua 
ORCID: 0000-0002-2750-6867 

СТОЯНЕНКО Ірина,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки

та фінансів підприємства
Київського національного

торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: i.stoyanenko@knute.edu.ua
ORCID: 0000-0002-1775-9473



ПІДПРИЄМНИЦТВО 
 

ISSN 1727-9313. ВІСНИК КНТЕУ. 2021. № 4  
 

5 

на розгляді зазначених понять, проблемах аналізу, класифікації, управ-
ління різного роду ризиками та практичних рекомендаціях щодо управління 
ризиками діяльності підприємств тієї чи іншої галузі економіки. 

Теоретичні та прикладні аспекти формування системи ЕБП 
у сучасних умовах ведення бізнесу знайшли своє відображення у працях 
таких науковців, як: В. Адаменко, Г. Блакита, Т. Ганущак, Т. Зубко, 
О. Матусова та ін. 4–6. 

Попри те, що питання загроз та забезпечення економічної без-
пеки активно обговорюються політиками, ученими, практиками різних 
сфер суспільної діяльності, не всі аспекти в цій сфері мають достатнє 
теоретичне і методологічне обґрунтування. Зокрема потребують подаль-
шого вивчення питання ідентифікації, оцінки, протидії ризикам і загро-
зам економічній безпеці, а також формування політики управління 
ризиками підприємства. 

Мета статті – обґрунтування необхідності формування політики 
управління ризиками як складової системи економічної безпеки під-
приємства. 

Матеріали та методи. Інформаційну базу дослідження станов-
лять чинні нормативно-правові акти України, публікації вітчизняних та 
зарубіжних науковців за темою дослідження, статистичні матеріали та 
інтернет-джерела. Для досягнення основної мети дослідження засто-
совано методи узагальнення, аналізу та синтезу, порівняння, наукового 
абстрагування та систематизації. 

Результати дослідження. Підприємства згідно з Господарським 
кодексом України мають економічну та юридичну самостійність, що 
означає не тільки можливість визначати фінансову і виробничу полі-
тику, але й здійснювати підприємницьку діяльність на власний ризик 
для досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку 7. 

Різноманітні ризики супроводжують діяльність будь-якого під-
приємства будь-якого виду економічної діяльності. На сьогодні нега-
тивний вплив на діяльність майже всіх підприємств має пандемія 
СОVID-19, наслідки якої призвели до скорочення обсягів виробництва 
та реалізації продукції, погіршення результативності та ефективності 
роботи. Багато підприємств призупинили свою діяльність чи при-
пинили існування взагалі. Так, за даними Держстату, ВВП України 
у ІІІ кв. 2020 р. зменшився на 3.5 % порівняно з ІІІ кв. 2019 р. Най-
більше падіння ВВП спостерігалося у ІІ кв. 2020 р. – на 11.4 %, 
відповідно, за І півріччя 2020 р., за розрахунками Мінекономіки на базі 
даних Держстату України, падіння становило 6.7 %. Серед умовно 
внутрішніх проблем, створених пандемією, зафіксовано погіршення 
ділових очікувань та інвестиційна пауза в умовах суттєвої невизна-
ченості щодо перспектив на найближчий рік, що вплинуло на розвиток 
ряду переробних галузей інвестиційного циклу, зокрема машинобуду-
вання (мінус 20.4 % у січні-жовтні 2020 р.), виробництво будівельних 
матеріалів (мінус 8.4 % відповідно) 8, с. 8. Нині можна спостерігати, 
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як підприємства в усьому світі застосовують виважені підходи для 
соціального та економічного захисту своїх співробітників і пом’як-
шення фінансових та операційних ризиків. Таким чином, для всіх типів 
підприємств з метою підвищення їх економічної безпеки актуальним 
є питання розуміння і передбачення можливих ризиків та ефективне 
управління ними для досягнення поставлених цілей.  

Більшість науковців [9–12] розглядають підприємницький ризик 
як ризик, що виникає при будь-яких видах діяльності, пов’язаних із 
виробництвом продукції, товарів, послуг, та характеризується як небез-
пека втрати ресурсів чи недоотримання доходу порівняно з варіантом, 
розрахованим на раціональне використання ресурсів. Ця думка є цілком 
слушною.  

Підприємницький ризик має об’єктивну основу, оскільки підпри-
ємницька діяльність здійснюється в умовах невизначеності, що є фун-
даментальною характеристикою недостатньої забезпеченості процесу 
прийняття економічних рішень знаннями стосовно певної проблемної 
ситуації, можливих подій та їх наслідків. Повністю усунути невизначе-
ність у діяльності підприємства неможливо, тому що вона є моментом 
об’єктивної дійсності. Найбільш суттєвими причинами невизначеності 
в сучасних умовах є: глобалізація, розвиток технологій, постійні реструк-
туризації, зміни ринків, конкуренція, нововведення у регулюванні. 

Крім невизначеності, Д. Марцинківський 13 зазначає ще одну 
причину появи ризику – обмеженість ресурсів, що призводить до ви-
никнення їх дефіциту, а це, в свою чергу, зумовлює труднощі у діяль-
ності підприємства (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концепція підприємницького ризику 
Джерело:  13. 
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Враховуючи вплив пандемії COVID-19 на діяльність під-
приємства, структуру ризиків можна визначати за джерелами їх 
виникнення: 

Персонал підприємства: його здоров’я та ступень задоволення 
умовами праці. Пандемія негативно вплинула на ринок праці, так на 
20.08.2020  статус безробітного мали майже 488 тис. українців (проти 
276 тис. на цю ж дату 2019 р.); якщо середня зарплата за 2019 р. за ва-
кансіями становила 12 779 грн, то до початку вересня 2020 р. вона змен-
шилася до 12 420 грн 14. Крім того, за даними Державної служби ста-
тистики України, спостерігається зростання заборгованості з виплати заро-
бітної плати у грудні 2020 р. на 24 % порівняно з груднем 2019 р. 15.  

Процеси: діяльність підприємства. За 2015–2019 рр. спостеріга-
лось зростання кількості підприємств на 10 %, у свою чергу, кількість 
великих підприємств зросла на 22.5 %, середніх – на 16.8 %, малих – 
на 10.5 % (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Кількість підприємств за видами економічної діяльності  

з розподілом на великі, середні та малі за 2015–2019 рр. 

Джерело:  розроблено авторами за даними 15.  

Водночас криза 2020 р. негативно позначилась на діяльності малого 
бізнесу. За даними опитування, проведеного Європейською бізнес-
асоціацією серед представників малого та мікробізнесу – учасників 
проєкту Unlimit Ukraine, кожен п’ятий малий бізнес в Україні на фоні 
сповільнення бізнес-активності, спричиненої наслідками пандемії корона-
вірусу, може закритися 16. Розглядаючи ризики, необхідно врахо-
вувати те, що ризик сприймається не тільки як загроза для діяльності, 
але й як шанс на покращання. Тому, попри усі складнощі ситуації, 
вітчизняні підприємці залишаються у більшості своїй оптимістами. 
Так, за даними того ж опитування, 47 % 16 з них шукатимуть нові 
можливості для розвитку свого бізнесу.  

Прибуток, рентабельність діяльності підприємства. За 2015–
2019 рр. підприємства України значно покращили свої показники (рис. 3), 
але криза 2020 р. негативно вплинула на фінансові результати їх діяль-
ності. Так, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх 
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підприємств за січень-березень 2020 р. становив 4.9 млрд грн збитку, 
в той час як за І кв. 2019 р. підприємства отримали 111.1 млрд грн 
прибутку 17. 

 

 
Рис. 3. Результати діяльності підприємств у 2015–2019 рр. 

Джерело: розроблено за даними 15.  

За даними Державної служби статистики України, прибуток підпри-
ємств у І кв. 2020 р. становив 199.9 млрд грн, що на 31.1 % більше порів-
няно з I кв. 2019 р., а збитків отримано на суму 204.8 млрд грн, що в 3.95 раза 
більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року 15. 

Партнерські зв’язки (сприятливе середовище для економічної 
діяльності). Світова криза, пов’язана з пандемією COVID-19, стала 
причиною руйнування усталених виробничих зв’язків унаслідок банк-
рутства низки промислових товаровиробників. Крім того, збільшується 
загроза дефіциту зовнішнього фінансування та звуження можливостей 
доступу України до міжнародних ринків капіталів. Також на вітчизня-
ний експорт може негативно вплинути впровадження нових торговель-
них бар’єрів з боку інших країн. 

Проведений на основі індексів глобальної конкурентоспромож-
ності аналіз показав, що Україна в 2019 р. втратила дві позиції в Індексі 
глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) 
Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), посівши 85-те місце зі 
141 країни, основний регрес зафіксовано у сфері фінансових систем, 
в якій рейтинг України опустився на 19 позицій – до 136-го місця; 
також погіршилися показники впровадження ІКТ: із 77-го на 78-ме 
місце, макроекономічної стабільності – з 131-го на 133-тє місце та 
інноваційних можливостей – з 58-го на 60-те місце 18. 

З представленої класифікації випливає, що більшість ризиків 
підприємства пов’язано з діяльністю людини. А зважаючи на те, що 
персонал є головним його активом, можна констатувати, що саме 
людські помилки призводять до серйозних негативних наслідків у гос-
подарській діяльності підприємств та організацій. Передусім це сто-
сується сфери управління та якості рішень, що приймаються та вті-
люються в подальшому в життя.  



ПІДПРИЄМНИЦТВО 
 

ISSN 1727-9313. ВІСНИК КНТЕУ. 2021. № 4  
 

9 

Не менш важкі наслідки для підприємства мають і порушення 
бізнес-процесів, розрив партнерських зв’язків, а також негативна 
макроекономічна ситуація, що склалася сьогодні в національній та 
глобальній економічних системах, які в свою чергу негативно позна-
чаються на результатах його операційної, фінансової, інвестиційної 
діяльності та можуть привести до критичних або навіть катастро-
фічних фінансових втрат, погіршення фінансового стану і рівня конку-
рентоспроможності суб’єкта господарювання на внутрішньому й зов-
нішньому ринках.  

Однією з найважливіших особливостей підприємницької діяль-
ності є вміння працювати в умовах активних ризиків і загроз еконо-
мічній безпеці, що ставить підприємця перед необхідністю приймати 
рішення і ефективно управляти бізнесом у складній комерційній 
ситуації. Таким чином, управління ризиками сьогодні, стає інстру-
ментом забезпечення виживання в непростій економічній ситуації, що 
дає змогу підприємству забезпечити необхідний розвиток, підвищити 
конкурентоспроможність та економічну безпеку. 

Як показує аналітика та підтверджують дослідження [15; 19], для 
українських підприємств досить актуальною є проблема забезпечення 
економічної безпеки, яка безпосередньо пов’язана з формуванням 
політики управління ризиками. 

Характеризуючи сутність економічної безпеки, Г. Блакита [4, с. 250] 
зауважує, що вона є основною функцією діяльності підприємства та 
сприяє уникненню руйнівних процесів. У свою чергу, Т. Зубко [6] 
зазначає, що під час діагностики ЕБП виявляються внутрішні та 
зовнішні фактори, що визначають ЕБП (для кожного з функціональних 
компонентів), здійснюються аналіз та оцінка ступеня їх впливу; розра-
ховуються показники економічної безпеки та розробляється комплекс 
заходів, спрямованих на підвищення ЕБП. Таким чином, ЕБП захищає 
діяльність підприємства від негативного впливу факторів як зовніш-
нього, так і внутрішнього середовища, а отже, пов’язана з ефективним 
функціонуванням підприємства в умовах ризику.  

Система ЕБП заснована на принципах концепції управління ризи-
ками, а аналіз ризиків і загроз, їх класифікація є визначальним етапом 
у цьому процесі. Тому ідентифікація ризиків, з якими стикаються під-
приємства, дає змогу структурувати і систематизувати фактори ризику 
в рамках розроблення програм забезпечення економічної безпеки та 
впроваджувати ефективну політику управління ризиками.  

За результатами опрацювання наукових джерел за темою дослі-
дження 20–23 пропонуємо виділяти такі різновиди ризиків підпри-
ємства, що пов’язані з його економічною безпекою, і які керівництву 
підприємства варто враховувати при формуванні управлінських рішень 
щодо їх мінімізації для забезпечення належного рівня економічної 
безпеки та розвитку підприємства: 

за напрямами виникнення: зовнішні та внутрішні; 
за розмірами збитків: допустимі, критичні, катастрофічні; 
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залежні від обсягів діяльності: інвестиційні, операційні, фінансові; 
пов’язані з номінальною цінністю грошей: зміна валютного курсу, 

відсоткові втрати, інфляція, зменшення ліквідності, дефляція; 
ризики фінансових вкладень: чисті, спекулятивні, прямі ризики 

фінансових втрат. 
Щодо необхідності управління ризиками досить влучно висло-

вилися К. Гиротра та С. Нетесин: "Якщо ми не будемо управляти 
ризиками, вони почнуть управляти нами ..." 20. У свою чергу Т. Лістер, 
Т. Демарк 24, с. 34 наголошують на тому, що управління ризиками – 
це процес продумування коригувальних дій перш ніж виникне про-
блема, поки вона залишається всього лише абстракцією. Протилеж-
ністю управління ризиками є кризове управління, спроба зрозуміти, що 
робити з проблемою після того, як вона з’явилася. Управління ризи-
ками здійснюються не для порятунку, а для забезпечення більш стій-
кого і надійного розвитку бізнесу, тобто для забезпечення ЕБП.  

Управління ризиками сьогодні є тим процесом, який дає змогу 
підприємству досягати поставлених цілей. Як слушно зазначає про-
фесор Жан Кросс (керівник групи експертів, що займаються перегля-
дом IEC 31010), необхідність управління ризиками є гарантією того, що 
рішення, які приймаються, засновані на хорошому розумінні ризику 25. 
Отже, підприємству необхідно виробити певну модель поведінки, яка 
буде орієнтована на уникнення, мінімізацію ризиків та їх наслідків, 
а це надасть можливість досягнути бажаного рівня економічної безпеки. 
Відтак, управління ризиком – це потужна внутрішня конкурентна 
перевага, що має не тільки тактичний, а й стратегічний характер.  

Підприємства повинні дбати про розробку політик і процедур, 
пов’язаних з вчасним реагуванням на виклики зовнішнього середо-
вища та невизначеність, щоб звести ймовірність виникнення дестабілі-
зації бізнесу до мінімуму. Необхідність запровадження політики ризик-
менеджменту Дж. Браун (один з розробників стандартів ISO 31000), 
пояснює тим, що ця система підтримує всі види діяльності, включаючи 
прийняття рішень на всіх рівнях організації, що гарантує послідовність 
і ефективність управлінського контролю у всіх видах діяльності під-
приємства 26. Саме тому підприємствам необхідна гнучка програма 
реагування на ризики.  

Важливою складовою розвитку системи управління ризиками на 
підприємстві є розроблення відповідної політики, яка дає змогу сфор-
мувати адекватне розуміння процесів кожним учасником системи, 
забезпечити неухильне дотримання встановлених правил і виконання 
обов’язкових процедур у сфері ризик-менеджменту. Основні критерії, 
яким повинна відповідати політика ризик-менеджменту, наведені у 
Міжнародному стандарті ISO 31000:2009 у розділі 4.3.2. "Встанов-
лення політики ризик-менеджменту" 21. 
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Основними проблемами, з якими стикаються підприємства при 
формуванні політики управління ризиками, є такі:  

 відсутність підтримки на рівні керівництва; 
 страх співробітників відкрито обговорювати інформацію про ризики; 
 небажання брати відповідальність за конкретні ризики на себе; 
 сприйняття співробітниками управління ризиками як процесу, що 

відволікає; 
 помилкове відчуття безпеки щодо ризиків, які раніше не реалізовувалися; 
 сприйняття управління ризикам як занадто складного процесу; 
 місцями формальний підхід до управління ризиками; 
 відсутність кваліфікованих професійних кадрів у сфері управ-

ління ризиками; 
 слабка ризик-культура (внутрішнє середовище) підприємства. 

Тому при формуванні політики управління ризиками необхідно 
враховувати таке:  

 втрати від ризику не повинні бути більше, ніж власний капітал;  
 не ризикувати всім заради малого; 
 необхідно прораховувати всі наслідки від ризиків; 
 якщо з’являються сумніви, слід відмовитись від ризику; 
 йти на ризик доцільно лише тоді, коли він неминучий чи його резуль-

татом буде економічний результат, що суттєво перевищить понесені витрати; 
 прийнятний ризик не має завдавати шкоди іміджу та економічній 

безпеці підприємства. 
Таким чином, політика управління ризиком визначає оптималь-

ний компроміс між небезпекою реалізації прийнятого управлінського 
рішення та неможливістю усунути всі причини і фактори ризику. 

Основною метою політики управління ризиками є забезпечення 
ЕБП при досягненні встановлених цілей підприємства. Політика управ-
ління ризиками визначає цілі, принципи, основні функції, загальні 
підходи до виявлення, оцінки та управління ризиками на тому чи 
іншому підприємстві (рис. 4).  

 
 

Рис. 4. Складові механізму політики управління ризиками 

Джерело :  побудовано з врахуванням 22; 27; 28.  
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Розробка політики управління ризиками – це складна робота, 
в процесі якої тісно взаємодіють структурні підрозділи підприємства 
для забезпечення максимізації прибутку останнього в поточному періоді 
та формування довгострокової стабільності розвитку у майбутньому. 

Політика управління ризиками не є лінійним процесом та перед-
бачає виявлення й оцінку всіх можливих загроз, з якими підприємство 
стикається в процесі своєї діяльності. Практично всі етапи її форму-
вання в практиці господарювання тісно пов’язані між собою, і після 
завершення будь-якого з них може виникнути необхідність повернення 
до попереднього (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Формування політики управління ризиками  

Джерело:  розроблено авторами. 
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Таким чином, на цьому етапі визначається перелік ризиків, які 
підприємство може взяти на себе, які несуть потенційну загрозу його 
діяльності, та тих, які можуть виникнути за певних обставин. Стосовно 
виявлених ризиків можливі такі реакції з боку підприємств 29: 

 ліквідація ризику (наприклад, завдяки усуненню причини); 
 зменшення ризику (завдяки використанню додаткових захисних 

засобів); 
 прийняття ризику (вироблення плану дії у відповідних умовах); 
 переадресація ризику (наприклад, шляхом укладання страхової угоди). 

Важливим є пошук альтернатив, тобто менш ризикованих варі-
антів здійснення діяльності підприємства з можливістю отримання тих 
же доходів. При цьому необхідно порівняти витрати на реалізацію 
менш ризикованого заходу та розміри ризику, який вдасться знизити.  

На третьому етапі здійснюється моніторинг того, наскільки 
господарська діяльність підприємства з урахуванням впровадження 
системи ризик-менеджменту відповідає стратегічним цілям, визна-
ченим керівництвом підприємства, що дає змогу привести параметри 
господарської політики у відповідність до прийнятої стратегії. Як 
зазначається у Міжнародному стандарті ISO 31000:2018, саме моні-
торинг повинен бути невід’ємною частиною реалізації впливу на ризик 
для забезпечення гарантії, що різні форми впливу залишатимуться 
ефективними 30.  

Результатом такого процесу стане формування чіткої політики 
з управління ризиками, яка забезпечить прозорість, стійкість і безперерв-
ність діяльності підприємства та підвищить економічну безпеку. В полі-
тиці управління ризиками необхідно враховувати цільову спрямованість 
підприємства на отримання прибутку від своєї діяльності; відповідаль-
ність за контрактними зобов’язаннями перед клієнтами; необхідність 
прийняття управлінських рішень з урахуванням наслідків ризику. 

Висновки. Попри те, що проблем, пов’язаних з ефективним 
управлінням ризиками і впровадженням ризик-менеджменту, на під-
приємствах багато, на сьогодні стає очевидним: без обґрунтованого 
обліку та оцінки ризиків при прийнятті управлінських рішень щодо 
забезпечення економічної безпеки підприємства вже не обійтися. Сис-
тема управління ризиками є складовою загального управління підпри-
ємством, тому повинна відповідати стратегії розвитку та інституціо-
нальним особливостям функціонування підприємства.  

Для комплексного управління ризиками на підприємстві необхід-
ним є розроблення та втілення в життя єдиної політики, спрямованої на 
посилення економічної безпеки останнього та виконання таких завдань: 

 визначення стратегічних цілей, що відображають толерантність 
підприємства до ризику; 

 постійний моніторинг та ідентифікація ризиків; 
 облік та оцінка рівня ризиків; 
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 застосування відповідних методів управління ризиками; 
 систематичний контроль ефективності процесу управління ризиками. 

Для будь-якого підприємства наразі процес управління ризиками 
повинен стати невід’ємною частиною корпоративної культури, а роз-
роблена і реалізована політика управління ризиками має забезпечити 
повну відповідальність всіх його працівників за розуміння, оцінку, 
встановлений ризик-апетит та застосування відповідних методів щодо 
зменшення негативного впливу ризиків на поточну і майбутню 
діяльність бізнесу та економічну безпеку підприємства.  

Таким чином, політика управління ризиками стане тим інстру-
ментом, що буде включати стратегію і планування, організаційну стій-
кість, корпоративне управління, кадрові питання, безперервність бізнесу, 
кризове управління та допоможе при досягненні успіху в довгостро-
ковій перспективі з урахуванням усіх зацікавлених сторін, забезпе-
чуючи економічну безпеку підприємства. 
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Kondratiuk O., Stoianenko I. Economic risks of the enterprise: post-COVID 
transformation. 

Background. Development of the economy in the context of globalization, on the one 
hand, promotes new opportunities for the production of new goods and services, and on the 
other hand, increases existing threats and causes new ones, so it has a negative impact on 
economic security. Most threats to the economic security of an enterprise cannot be pre-
dicted, and unpredictedthreatsare risks. The current situation requires companies to im-
prove and optimize continuouslythe process of risk management and policy making. 

The aim of the paper is justification of the need for risk management policy as 
acomponent of the economic security of an enterprise. 

Materials and methods. Current regulations of Ukraine, publications of domestic 
and foreign scientists on the research topic, statistical materials and Internet sourcesare 
the information base of the research. Methods of generalization, analysis and synthesis, 
comparison, scientific abstraction and systematization were used to achieve the main aim 
of the paper. 

Results. The COVID-19 pandemichas had impact on the enterprisesactivities. The 
risk structure can be determined bysuchareas asstaff, processes, profit, profitability and 
partnerships. Risk management allows the company to ensure necessary development, 
increase competitiveness and economic security. An important component of the deve-
lopment of risk management in the enterprise is the development of appropriate policies 
that allow to form an adequate understanding of the processes of each participant in the 
system, ensure strict compliance with established rules and compliance with mandatory 
procedures in risk management. At present, risk management is becoming a way to survive 
in a difficult economic situation, which will allow the company to ensure necessary deve-
lopment, increase competitiveness and economic security. An important component of risk 
management development of the enterprise is making of appropriate policies that allow to 
form an adequate understanding of the processes of each participant in the system, ensure 
strict compliance with established rules and compliance with compulsory procedures in 
risk management. 

Conclusion. Risk management process should become an integral part of corporate 
culture for any company. Developed and implemented risk management policy should 
ensure full responsibility of its employees for understanding, assessing, established risk appetite 
and applying appropriate methods to reduce negative impact of risks on current and future 
business activities and economic security of the enterprise. 

Or any company, the risk management process should become an integral part 
of corporate culture, and the developed and implemented risk management policy should 
ensure full responsibility of all its employees for understanding, assessing, established risk 
appetite and applying appropriate methods to reduce the negative impact of risks on cur-
rent and future business activities and economic security of the enterprise. 

Keywords:  risk, uncertainty, enterprise, entrepreneurial risk, risk management, 
economic security, risk management policy. 
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