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П
ідприємницька діяльність у всіх її формах 

пов’язана з численними ризиками. Навіть най-

кращі прогнози не дозволяють повністю уник-

нути ризику. Але це не означає, що слід шукати такі 

рішення, в яких завчасно відомий результат, – вони, як 

правило, неефективні. Необхідно навчитися передба-

чувати ризик, оцінювати його розміри, планувати за-

ходи запобігання та не перевищувати допустимі межі. 

Ризик є складною соціальною та економіко-управ-

лінською категорією, підходи до визначення якої є 



496

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
 

 М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т 
І М

АР
КЕ

ТИ
Н

Г

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2018
www.business-inform.net

неоднозначними. Персоналом, діяльність якого най-

більше пов’язана із ризиком в організації, є керівники. 

Саме на них покладається особлива відповідальність, 

коли ефективність рішення залежить від результатів 

вибору між двох або більше його альтернатив.

Дослідження ризиків висвітлені в роботах ві-

тчизняних і зарубіжних вчених, таких як: Д. Му-

глер, Ж. Перар, Д. Хуммель, В. Шелудько, А. Альгін,  

В. Гранатуров, М. Лапуста, Н. Машина, М. Штейнер,  

І. Балабанов, І. Бланк, В. Вітлінський, М. Клапків,  

В. Ковальов, Е. Смірнов тощо. Водночас наукові під-

ходи до вивчення ризиків зосереджено на окремих 

елементах теорії управління ризиками, тобто не ви-

стачає досліджень системного характеру. 

Метою статті є вивчення можливостей управ-

ління підприємницькими ризиками як однієї з най-

важливіших складових сучасного управління, коли 

необхідно приймати рішення в умовах невизначеності.

Р
изик – це об’єктивна ознака прийняття будь-

якого управлінського рішення в умовах поси-

лення невизначеності ведення бізнесу [1]. Він 

має місце тільки там, де можливі, як мінімум, дві та 

більше альтернативи. У ситуаціях, коли можливий 

тільки один результат, ризику немає, оскільки альтер-

нативи відсутні. Таким чином, ризики – обов’язкова 

складова ділового життя, а управління ними – части-

на тієї масштабної роботи, яку будь-яке підприємство 

має здійснювати заради підвищення прибутковості. 

Причиною краху багатьох компаній та корпорацій,  

а саме: South Sea Company, Washington Mutual, Nokia, 

General Motors Company, що відбувся останніми ро-

ками, є відсутність в них не тільки систем адекватно-

го управління ризиками, а й розуміння характеру та 

специфіки ризиків, з якими пов’язана господарська 

діяльність. На нашу думку, це пов’язано зі зростан-

ням ступеня впливу ризиків на результати діяльності 

підприємств через швидку мінливість економічної 

ситуації в країні, а також з появою нових технологій 

та інструментів.

Ризик є наслідком невизначеності функціону-

вання будь-якої організації. Таким чином, більшість 

компаній зосереджують увагу на виявленні ризиків 

та управління ними до того часу, коли вони почнуть 

впливати на бізнес. Здатність управляти ризиками 

допомагає компаніям діяти більш впевнено віднос-

но майбутніх бізнес-рішень. Їх знання про ризики та 

управління ними дає можливість обрати найкращі 

варіанти вирішення потенційних проблем господарю-

ючих суб’єктів. Організації знаходяться під впливом 

внутрішніх та зовнішніх суб’єктів та факторів, що по-

роджує невпевненість у реалізації своїх намірів. Вплив 

такої невизначеності на цілі організації є ризиком.

Отже, ризик може мати як внутрішню, так і зо-

внішню природу. Зовнішні ризики – це ті, які не під-

даються прямому управлінню. До них належать по-

літична ситуація, валютні курси, процентні ставки 

тощо [6]. Внутрішні ризики, як правило, викликані 

наявністю «вузьких» місць в організації, невикорис-

таними можливостями, інформаційними збоями 

тощо [7]. Управління ризиками має важливе значення 

в організації, оскільки без нього фірма не може про-

гнозувати свою діяльність на майбутнє.

О
сновне завдання керівника полягає у вияв-

ленні видів ризиків, їх оцінці, розробці стра-

тегій захисту від них, а також мотивуванні 

всіх членів компанії співпрацювати в реалізації цих 

стратегій.

Ризик потрібно використовувати, оскільки за 

допомогою якісної системи управління можна не 

лише уникнути певних фінансових втрат, а й мати 

додаткові прибутки. На практиці успіх управління 

ризиками залежить від категорії ризику та від його 

потенціалу, тобто від співвідношення між вкладени-

ми ресурсами та можливим отриманим результатом. 

У такому разі ефективність використання ризику як 

інструменту додаткового прибутку буде залежати не 

від кількості, а від якості проведених операцій. Тобто 

значна кількість операцій може мати збитки, тоді як 

невелика кількість операцій матиме прибутки, які не 

лише покриють збитки, а й принесуть чистий дохід. 

Розглянемо найбільш вдалу, на нашу думку, класифі-

кацію ризиків [8]. 

Категорія I: попереджувальні ризики. Це вну-

трішні ризики, що виникають в межах організації, 

які є контрольованими, їх слід усунути або уникнути. 

Наприклад, це ризики неавторизованих, незаконних, 

неетичних, неправильних або невідповідних дій пра-

цівників та менеджерів. Звичайно, компанії повинні 

мати зону толерантності до дефектів або помилок, 

які не завдають серйозної шкоди підприємству і для 

яких повне уникнення буде занадто дорогим. Але,  

в цілому, компанії повинні прагнути до усунення цих 

ризиків, оскільки вони можуть скоротити стратегічні 

вигоди організації. Торговець-шахрай або працівник, 

який підкуповує місцевого чиновника, може отрима-

ти певні короткострокові прибутки для фірми, але  

з часом такі дії зменшать вартість компанії. Цією ка-

тегорією ризику найкраще управляти шляхом актив-

ної профілактики: моніторинг операційних процесів, 

управління поведінкою людей, прийняття рішень 

щодо бажаних норм.

Категорія II: стратегічні ризики. Компанія 

добровільно приймає певний ризик, щоб отрима-

ти вищу віддачу від своєї стратегії. Наприклад, банк 

бере на себе кредитний ризик, коли він позичає гро-

ші; багато компаній ризикують через свої досліджен-

ня та розробки. На нашу думку, стратегічні ризики 

значно відрізняються від ризиків, яких можна уник-

нути, оскільки вони не завжди є мінусовими. Ця кате-

горія ризиків на практиці визначається через показ-

ник ROI (Return of Investment), а саме – вирахування 

вкладених інвестицій і повернення їх через якийсь 
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період чи через певну кількість операцій залежно від 

виду діяльності [5]. Стратегічні ризики не можуть 

управлятися за допомогою моделі управління за пра-

вилами. Замість цього потрібна система управління 

ризиками, призначена зменшувати ймовірність пе-

редбачуваного ризику та підвищувати готовність до 

ризикових дій.

Категорія III: зовнішні ризики. Деякі ризики 

виникають унаслідок подій за межами компанії та не 

залежать від її впливу або контролю. Джерелами цих 

ризиків є природні катастрофи, політична нестабіль-

ність, макроекономічні зрушення тощо. Зовнішні ри-

зики вимагають іншого підходу. Оскільки компанії не 

можуть запобігти подібним подіям, їхнє керівництво 

має зосереджуватися на ідентифікації (вони, як пра-

вило, очевидні в минулому) та пом’якшенні їх впливу. 

Н
а нашу думку, компанії повинні адаптувати 

свої процеси управління ризиками відповід-

но до їх різних категорій. Підхід до управ-

ління ризиками, що базується на ідентифікації їх ка-

тегорії, ефективний у випадку ризиків, яким можна 

запобігти. Але цей підхід абсолютно не відповідає 

стратегічним ризикам або зовнішнім ризикам. Тому 

необхідний принципово інший підхід, що базується 

на відкритих та явних дискусіях про ризики. Виділя-

ють такі форми управління стратегічними ризиками 

(який саме підхід обере компанія, залежить від кон-

тексту, в якому працює організація):

1. Мінімізація ризиків – це сукупність дій, спря-

мованих на зниження ризику шляхом його уникнен-

ня або попередження. При цьому слід відмітити, що 

уникнення ризику для менеджера нерідко означає 

відмову від прибутку, а це пов’язане з ризиком неви-

користаних можливостей.

2. Диверсифікація ризиків – дозволяє уникнути 

частини ризику при розподілі капіталу між різнома-

нітними видами діяльності. Диверсифікація означає, 

що два і більше напрямків діяльності комбінуються 

та поєднуються в пакеті, що становить «портфель» 

ризиків. Як правило, значення показників, що харак-

теризують ризик такого портфеля, а отже, і ризик 

скомбінованого «портфеля», буде менше, ніж по кож-

ному окремому напряму діяльності, що входить до 

такого «портфеля».

3. Лімітування ризиків. За тими видами гос-

подарської діяльності та господарських операцій, 

які можуть постійно виходити за встановлені межі 

допустимого ризику, цей ризик лімітується шляхом 

встановлення відповідних економічних і фінансових 

нормативів.

4. Отримання додаткової інформації є одним  

з найважливіших способів зниження ризику. При-

родно, що коли б у менеджера була більш повна ін-

формація, він міг би зробити кращий прогноз та зни-

зити міру ризику. Широко відома теза: «Рішення вар-

те не більше того, чого коштує інформація для його 

прийняття». Це робить інформацію товаром, за який 

потрібно платити гроші. Але вкладення капіталу в ін-

формацію є виправданим.

Для функціонування та розвитку конкретних 

підприємств доцільним є виділення таких етапів 

управління ризиком [2]: 

Етап 1. Ідентифікація й аналіз ризику. Під іден-

тифікацією й аналізом ризиків розуміють виявлення 

ризиків, їхню специфіку, обумовлену природою чи ін-

шими характерними рисами ризиків, виділення осо-

бливостей їх уникнення чи зменшення (включаючи 

вивчення розміру економічного збитку, а також зміни 

ризиків у часі, ступінь взаємозв’язку між ними і до-

слідження факторів, що впливають на них). Без такого 

дослідження неможливо ефективно та цілеспрямова-

но здійснювати процес управління ризиком. 

Етап 2. Аналіз альтернативних методів 

управління ризиком. Головна мета цього етапу по-

лягає в дослідженні інструментів, за допомогою яких 

можна перешкоджати ризикам і їх негативному впли-

ву на бізнес фірми. Аналіз підходів до мінімізації не-

сприятливого впливу випадкових подій і їх фінансо-

вих наслідків дає можливість виділити загальні про-

цедури управління ризиками. До них можна віднести: 

відхилення ризику (відмова від ризику); скорочення 

ризику (зниження частоти збитків або запобігання 

збиткам); зменшення розміру збитків; поділ ризику –  

диференціація і дублювання); передача ризику (аут-

сорсинг ризику тощо). 

Етап 3. Вибір методів управління ризиками. 

Цей етап призначений для формування політики фір-

ми в управлінні ризиками та невизначеністю. Вибір 

методів має супроводжуватися врахуванням різних 

критеріїв, як то: фінансово-економічні, технічні, со-

ціальні тощо. 

Етап 4. Реалізація обраного методу управлін-

ня. Зміст названого етапу полягає у виконанні при-

йнятих на попередньому етапі рішень про реалізацію 

тих чи інших методів управління ризиком. Це озна-

чає, що в рамках даного процесу приймаються і ре-

алізуються окремі управлінські та технічні рішення. 

З
азначені особливості приводять до того, що пи-

тання, на які має відповісти менеджер з управ-

ління ризиком, стосуватимуться, перш за все, 

процедури виконання рішень, а саме:

 які заходи необхідно реалізувати?

 в які терміни це має статися?

 які ресурси і в якому обсязі можуть бути ви-

трачені на здійснення даних заходів?

 хто несе відповідальність за виконання при-

йнятих рішень і здійснює контроль за їх реа-

лізацією?

Етап 5. Моніторинг результатів та вдоскона-

лення системи управління ризиком. На цьому етапі 

відбувається відновлення та поповнення інформації 

про ризики, що є важливою умовою їх аналізу на пер-
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шому етапі. Цей етап забезпечує зворотний зв’язок у 

системі управління ризиками, оцінку ефективності 

проведених заходів. 

Запропоновані етапи не обов’язково реалізу-

ються послідовно.

Н
а думку багатьох фахівців і науковців, виміря-

ти та оцінити ризик є найбільш відповідаль-

ним і методично складним етапом у всій про-

цедурі управління ризиками, адже надати їм кількіс-

ну та вартісну характеристику є найскладнішим. Від 

якості такої оцінки залежать доцільність здійснення 

тієї чи іншої господарсько-фінансової операції, ви-

значення рівня необхідного доходу, формування 

адекватних затрат із страхування ризиків. 

Визначення рівня ризику вимагає дотримання 

послідовного виконання таких процедур (табл. 1) [4].

Таблиця 1

Процедури для визначення рівня ризику

№ з/п Процедура

1 Ідентифікація окремих видів ризиків, 
пов’язаних з діяльністю підприємства 

2 Оцінка ступеня ймовірності виникнення окре-
мих видів ризиків 

3 Визначення можливих фінансових втрат, 
пов’язаних з окремими ризиками 

4 Встановлення допустимого значення рівня 
ризиків за окремими операціями

 

Охарактеризуємо ці процедури більш детально.

Ідентифікація ризиків передбачає загальне уяв-

лення про внутрішні та зовнішні ризики. Складність 

практичної реалізації першого етапу процесу управ-

ління ризиками залежить насамперед від джерела ви-

никнення та характеристик ризику. Для оцінювання 

ймовірності виникнення окремих ризиків доцільно 

використовувати такі методи:

 економіко-статистичні – базуються на те-

орії ймовірності; дозволяють отримати най-

більш чітке кількісне уявлення про ступінь 

ймовірності виникнення ризиків, але ці ме-

тоди можуть бути використані за умови на-

явності достатньої статистичної інформації;

 розрахунково-аналітичні – дозволяють отри-

мати відносно чітке кількісне уявлення про 

ступінь ймовірності ризиків на підставі ви-

користання внутрішньої інформації підпри-

ємства (наприклад, значення планових показ-

ників господарсько-фінансової діяльності); за 

допомогою цих методів можна оцінити еконо-

мічний ризик, ризик неплатоспроможності та 

ризик втрати фінансової стійкості;

 аналогові – визначають ступінь ймовірнос-

ті ризиків за окремими найбільш масовими 

операціями підприємства; використання цих 

методів можна пов’язати з оцінкою ступеня 

вірогідності комерційного, економічного, ці-

нового ризику;

 експертні – застосовуються тільки в тому 

випадку, якщо на підприємстві відсутні необ-

хідні інформаційні або статистичні дані для 

здійснення подальших розрахункових по-

рівнянь; ці методи базуються на опитуванні 

компетентних фахівців (страхових, податко-

вих, фінансових) з подальшою математичною 

обробкою результатів цього опитування; екс-

пертні методи можуть використовуватися 

при визначенні ступеня ймовірності ціново-

го, інфляційного, процентного, податкового, 

інвестиційного та інших ризиків.

О
бсяг можливих фінансових втрат визнача-

ється характером здійснених операцій, су-

мою активів або капіталу, які беруть участь 

у здійсненні операцій, ступенем ймовірності виник-

нення відповідних ризиків.

Оцінка рівня ризиків підприємства логічно обу-

мовлює проведення їхньої профілактики та управ-

ління з метою мінімізації фінансових втрат у разі їх 

виникнення.

Рівень ризиків можна оцінити за формулою:

  РВР = ЙР  РФВ, (1)

де РВР – рівень відповідного ризику; ЙР – ймовір-

ність виникнення даного ризику; РФВ – розмір мож-

ливих фінансових втрат за даним ризиком.

Якщо фактичний ризик не перевищує межі його 

допустимого значення, то керівництво може обмеж-

итися контролюючою функцією з метою недопущен-

ня зростання рівня ризиковості, тобто відразу пере-

йти до останнього етапу процесу управління. Якщо ж 

рівень реального ризику перевищує допустимі межі, 

то виникає проблема пошуку оптимальних методів 

управління ризиками, вибір яких значною мірою ви-

значається видом ризику, а також особливостями та 

можливостями конкретного підприємства, загаль-

ним станом економіки, ступенем розвитку інфра-

структурних елементів фінансової системи, законо-

давчим і нормативним середовищем [3]. 

ВИСНОВКИ

Отже, ризик має великий вплив на будь-яку 

діяльність та на формування будь-якого рішення. 

Якісне управління ризиком дає змогу не лише під-

вищити стабільність та зменшити фінансові втрати, 

а й використовувати ризик та отримувати додаткові 

прибутки.

Управління ризиком – це процес реагування на 

події та зміни ризиків у процесі здійснення всіх видів 

діяльності. Також управління ризиком є важливим 

під час вибору, обґрунтування та прийняття госпо-

дарських рішень.
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Головною метою управління ризиками є забез-

печення фінансової безпеки підприємства в процесі 

його розвитку та запобігання можливому зниженню 

його ринкової вартості.                   
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