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PATHWAYS MІNІMІZATSІЇ FІNANSOVIH RIZIKІV ON PІDPRIЄMSTVІ
Annotation. Financial risk, market risk, and even inflation risk, can at least partially be moderated by forms of 

diversification.
The returns from different assets are highly unlikely to be perfectly correlated and the correlation may sometimes be 

negative. For instance, an increase in the price of oil will often favour a company that produces it, but negatively impact 
the business of a firm such an airline whose variable costs are heavily based upon fuel. However, share prices are driven 
by many factors, such as the general health of the economy which will increase the correlation and reduce the benefit of 
diversification. If one constructs a portfolio by including a wide variety of equities, it will tend to exhibit the same risk 
and return characteristics as the market as a whole, which many investors see as an attractive prospect, so that index 
funds have been developed that invest in equities in proportion to the weighting they have in some well known index 
such as the FTSE.
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However, history shows that even over substantial periods of time there is a wide range of returns that an index fund 

may experience; so an index fund by itself is not “fully diversified”. Greater diversification can be obtained by diversifying 
across asset classes; for instance a portfolio of many bonds and many equities can be constructed in order to further 
narrow the dispersion of possible portfolio outcomes.

A key issue in diversification is the correlation between assets, the benefits increasing with lower correlation. However 
this is not an observable quantity, since the future return on any asset can never be known with complete certainty. This 
was a serious issue in the Late-2000s recession when assets that had previously had small or even negative correlations 
suddenly starting moving in the same direction causing severe financial stress to market participants who had believed 
that their diversification would protect them against any plausible market conditions, including funds that had been 
explicitly set up to avoid being affected in this way.

Diversification has costs. Correlations must be identified and understood, and since they are not constant it may be 
necessary to rebalance the portfolio which incurs transaction costs due to buying and selling assets. There is also the risk 
that as an investor or fund manager diversifies their ability to monitor and understand the assets may decline leading to 
the possibility of losses due to poor decisions or unforeseen correlations.

Keywords: financial risk, financial risk management, the mechanism of neutralization risk minimizing risk 
insurance.
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ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Узагальнено теоретичні основи фінансових ризиків та їх види. Серед них визначено зовнішні та 

внутрішні фінансові ризики, які ще поділяються на значну кількість підвидів. Запропоновано ефективний 
механізм нейтралізації фінансових ризиків та визначено методи зменшення можливих фінансових втрат 
на підприємстві. 

Ключові слова: фінансовий ризик, управління фінансовими ризиками, механізм нейтралізації ризиків, 
мінімізація ризиків, страхування. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. На сьогодні у вітчизняній економічній теорії та практиці немає єдиного 
підходу до визначення сутності фінансових ризиків, їх класифікації та особливостей прояву. Подальше 
дослідження цих питань, а також розробка та впровадження у практику вітчизняних підприємств 
конкретних методик і напрямів управління фінансовими ризиками, удосконалення методів та інстру-
ментів скорочення негативних наслідків їх прояву сприятиме розвитку підприємств різних форм влас-
ності та господарювання в цілому, підвищенню ефективності функціонування й прибутковості вітчиз-
няних компаній зокрема [2]. 

Будь-яка господарська діяльність супроводжується небезпекою втрат, що випливають зі специ-
фіки тих чи інших господарських операцій. Мета кожної підприємницької діяльності – отримання 
максимального доходу при мінімальних витратах капіталу в умовах конкуренції. Здійснення цієї мети 
потребує порівняння розмірів вкладеного у виробничо-збутову діяльність капіталу з фінансовими 
результатами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, і яких започатковано розв’язання даної проблеми. 
Питанням дослідження сутності фінансових ризиків та методології їх нейтралізації присвячені праці 
Бланк І.А. [2], Вишнівської Б. [3], Говорушка Т.А. [4], Камінського А. Б. [5], Коваленка Л.О., Ремньової Л.М. 
[6], Крамаренка Г. О., Чорної О. Є. [7], Токаренко Г.С. [8], які зробили ґрунтовні дослідження в цій сфері.

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз існуючих теоретичних аспектів сутності та 
класифікації фінансових ризиків підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова діяльність підприємства пов’язана з 
багатьма ризиками, степінь впливу яких на результати його діяльності значно підвищується з пере-
ходом до ринкової економіки. Ризики, що супроводжують цю діяльність, виділяють в окрему групу 
фінансових ризиків, що відіграють найбільш значиму роль в загальному «портфелі ризиків» підпри-
ємства. Збільшення степеня впливу фінансових ризиків на результати фінансової діяльності підпри-
ємства пов’язано з швидкою зміною економічної ситуації в країні і кон’юнктури фінансового ринку, 
розширенням сфери фінансових відносин, появою нових фінансових технологій та інструментів. 
Ризик – це ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів у порівнянні з прогнозованим 
варіантом. Ризик – категорія ймовірнісна і його вимірюють як ймовірність певного рівня втрат. Ризик – 
рівень непевності настання будь-якого фінансового випадку. Основні види підприємницького ризику:
1) виробничий – пов’язаний з виробництвом продукції, товарів, послуг із здійсненням будь-яких видів 

виробничої діяльності. Причини виникнення ризику: можливе зниження передбачуваних об’ємів
виробництва, ріст матеріальних та інших витрат, сплата підвищених відрахувань та податків;
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2) комерційний – виникає в процесі реалізації товарів і послуг. Причини – зниження об’ємів реалі-
зації товарів і послуг у результаті зміни кон’юнктури ринку збуту, підвищення закупівельних цін,
непередбачене зниження об’єму закупок, втрати товару в процесі обертання, підвищення витрат у
процесі обертання (в торгівлі). У будь-якій господарській діяльності завжди існує небезпека втрат,
що випливає зі специфіки тих або інших господарських операцій. Небезпека таких втрат – це
комерційні ризики. Комерційний ризик означає невпевненість у можливому результаті, невизна-
ченість цього результату діяльності. Складовою частиною комерційних ризиків є фінансові ризики;

3) фінансовий – виникає у сфері відносин підприємств з банками та іншими фінансовими інститу-
тами. Вони зв’язані з ймовірністю втрат яких-небудь грошових сум або їх недоотриманням.

Фінансовий ризик є однією з найбільш складних категорій, яка пов’язана зі здійсненням господар-
ської діяльності, якій властиві наступні основні характеристики:
1) економічна природа. Фінансовий ризик проявляється у сфері економічної діяльності підприєм-

ства, прямо пов’язаний з формуванням прибутку і характеризується можливими економічними 
його збитками в процесі здійснення фінансової діяльності. З врахуванням перелічених економічних 
форм свого прояву фінансовий ризик характеризується як категорія економічна, що займає визна-
чене місце в системі економічних категорій, пов’язаних зі здійснен ням господарської діяльності;

2) об’єктивність прояву. Фінансовий ризик є об’єктивним явищем в функціонуванні будь-якого
підприємства; він супроводжує майже всі види фінансових операцій і всі напрямки його фінан-
сової діяльності;

3) ймовірність реалізації. Проявляється в тому, що ризикова подія може як відбутися, так і ні в
процесі здійснення фінансової діяльності підприємства;

4) невизначеність наслідків. Фінансовий ризик може супроводжуватись як суттєвими фінансовими
втратами для підприємства, так і формуванням додаткових його доходів;

5) очікувані несприятливі наслідки. Це пов’язано з тим, що ряд негативних наслідків фінансового
ризику визначають втрату не лише доходу, а й капіталу підприємства, що приводить його до 
банкрутства (тобто, до неминучих негативних наслідків для його діяльності);

6) суб’єктивність оцінки. Рівень ризику носить суб’єктивний характер. Ця суб’єктивність, тобто
нерівнозначність оцінки даного об’єктивного явища, визначається різним рівнем повноти і досто-
вірності інформаційної бази, кваліфікації фінансових менеджерів, їх досвіду в сфері ризик-менедж-
менту та іншими факторами;

7) варіабельність рівня. Перш за все фінансовий ризик змінюється в часі, тобто залежить від трива-
лості здійснення фінансової операції, так як фактор часу безпосередньо впливає на його рівень.

Фінансовий ризик – це ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат у ситуації 
невизначеності умов фінансової діяльності підприємства. На основі опрацьованих джерел виділена 
така класифікація фінансових ризиків за видами (рис. 1) [2, 7]. 
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Важливу роль в управлінні фінансовими ризиками підприємства відіграє механізм нейтралізації 
ризиків. Його перевага – високий ступінь альтернативності прийнятих управлінських рішень, які зале-
жать від здійснення фінансової діяльності і фінансових можливостей підприємства. 

Механізм нейтралізації фінансових ризиків ґрунтується на використанні сукупності методів 
і прийомів зменшення можливих фінансових втрат (рис. 2). Їх вибір у процесі ризик-менеджменту 
значною мірою залежить від специфіки підприємницької діяльності [6].

До основних механізмів нейтралізації фінансових ризиків відносять: уникнення ризику, утри-
мання ризику, мінімізація ризику, передача ризику. 

Уникнення ризику полягає у розробці внутрішніх заходів характеру, які повністю виключають 
конкретний вид фінансового ризику. Цей метод дозволяє повністю уникнути потенційних утрат, 
пов’язаних із фінансовими ризиками, однак, з іншого боку, не дозволяє одержати прибуток, пов’язаний 
із ризикованою діяльністю. Крім того, ухилення від фінансового ризику може бути просто немож-
ливим. Тому, як правило, цей спосіб застосовується лише до дуже серйозних та великих ризиків [5]. 

Утримання ризику працює в поєднанні з внутрішнім страхуванням. 
Мінімізація (зменшення) ризиків здійснюється шляхом диверсифікації, лімітування та хеджу-

вання. Лімітування фінансових ризиків здійснюється шляхом установлення відповідних фінансових 
нормативів (лімітів) за окремими напрямами фінансової діяльності з метою фіксації можливих фінан-
сових втрат на допустимому для підприємства рівні. Перелік нормативів (лімітів) залежить від виду 
ризику, що лімітується. Хеджування фінансових ризиків передбачає зменшення ймовірності їх виник-
нення за допомогою деривативів або похідних цінних паперів (ф’ючерсів, опціонів, свопів). Механізм 
хеджування полягає в проведенні протилежних фінансових операцій з ф’ючерсними контрактами та 
опціонами на товарній і фондовій біржах. 

 

 

 

Рис. 2. Механізм нейтралізації фінансових ризиків
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Диверсифікація ризику дозволяє знижувати окремі види фінансових ризиків і полягає у зменшенні 
рівня їхньої концентрації. Цей метод ризик-менеджменту використовується лише для уникнення нега-
тивних наслідків несистематичних (специфічних) ризиків, які залежать від самого підприємства [3, 5].

Передача ризику поєднується із зовнішнім страхуванням; здійснюється за певними напрямами: 
передача ризику шляхом укладання договору факторингу, договору поручительства, біржових угод 
тощо. Прийняття ризику на себе – пошук підприємством джерел необхідних ресурсів для покриття 
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можливих втрат. У цьому випадку втрати покриваються з будь-яких ресурсів, що залишилися після 
настання фінансового ризику. 

Розглянуті методи дозволять зменшити ймовірність виникнення фінансових ризиків, але при 
цьому не створюються спеціальні фонди і резерви для компенсації можливих фінансових втрат у 
випадку, коли ризикова подія настала. Така роль відводиться страхуванню як одному з методів управ-
ління фінансовими ризиками.

Висновки. Для фінансових менеджерів сучасних підприємств найприйнятнішим є метод мінімі-
зації фінансових ризиків. Це обґрунтовується тим, що він тією чи іншою мірою відповідає майже всім з 
висунутих експертами критеріям, зокрема таким, як надійність, узгодженість, вплив факторів зовніш-
нього середовища, ефективність, економність, витрати часу. Разом з тим цьому методу присутні і певні 
недоліки: відсутність інформаційного забезпечення і вплив факторів внутрішнього середовища.

Отже, щоб вижити у конкурентному ринковому середовищі, підприємствам необхідно приймати 
нетрадиційні та сміливі рішення. Однак це підвищує рівень економічного і фінансового ризику. За таких 
умов підприємства мають своєчасно ідентифікувати і правильно оцінювати рівень ризику, ефективно 
управляти ним з метою обмеження його негативного впливу та мінімізації обсягів фінансових втрат.
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Аннотация. Обобщены теоретические основы финансовых рисков и их виды. Среди них определены
внешние и внутренние финансовые риски, которые еще делятся на значительное количество подвидов. 
Предложен эффективный механизм нейтрализации финансовых рисков и определены методы уменьшения 
возможных финансовых потерь на предприятии. 
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