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Постановка проблеми. Сучасні економічні умови 
несуть в собі ризик господарської діяльності промис-
лового підприємства. Навіть за найбільш сприятли-
вих економічних умов для будь-якого підприємства 
завжди зберігається можливість настання кризо-
вих явищ. Така можливість асоціюється з ризиком. 
Ризик властивий будь-якій сфері людської діяль-
ності, що пов'язано з безліччю умов і факторів, які 
впливають на позитивний результат прийнятих осо-
бою рішень. 

Фінансова діяльність промислового підприємства 
у всіх її формах пов'язана з численними ризиками, 
ступінь впливу яких на результати цієї діяльності 
досить значний. Ризики, супутні фінансової діяль-
ності промислового підприємства, виділяються в осо-
бливу групу ризиків, які називають фінансовими 
ризиками. Фінансові ризики відіграють найбільш 

значущу роль у загальному портфелі підприємниць-
ких ризиків промислового підприємства.

Зростання ступеня впливу фінансових ризиків не 
тільки на результати фінансової діяльності промисло-
вого підприємства, але і в цілому на результати вироб-
ничо-господарської діяльності пов'язане з мінливою 
економічною ситуацією та кон'юнктурою фінансового 
ринку, розширенням сфери фінансових відносин фірми, 
появою нових для вітчизняних промислових підпри-
ємств фінансових технологій та іншими факторами.

Аналіз останніх досліджень. Питання, пов’язані 
з оцінкою та аналізом фінансових ризиків промисло-
вого підприємства, розглянуто у працях зарубіжних 
та вітчизняних вчених, таких як: А.Н. Сплетухов [1], 
М.В. Дюжиков [1], А.В. Кабанов [2], І.Я. Лукaceвич 
[3], В.А. Mocквин [4], Є.Ф. Тихомиров [5], В.В. Боча-
ров [6] та інші.
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Виділення невирішених частин загальної про-

блеми. Аналіз спеціальної літератури показав, що 
на сьогодні багатогранність проблеми та різнома-
нітність чинників, що впливають на рівень фінан-
сових ризиків промислового підприємства і при-
йняття управлінських рішень з метою мінімізації 
ризиків залишають поле для подальших досліджень, 
оскільки існують протиріччя у встановленні специ-
фічних ознак категорії «фінансовий ризик» та у під-
ходах щодо управління фінансовими ризиками про-
мислового підприємства.

Метою статті є дослідження аспектів цієї про-
блеми, які потребують додаткової уваги та прове-
дення більш глибокого розгляду, особливо у сфері 
вдосконалення механізму управління фінансовими 
ризиками промислового підприємства.

Виклад основного матеріалу. Фінансові ризики 
мають об'єктивну основу через невизначеність 
зовнішнього середовища підприємств. Зовнішнє 
середовище включає в себе об'єктивні економічні, 
соціальні та політичні умови, в яких підприємство 
працює і до динаміки яких вимушене пристосовува-
тись. Невизначеність зовнішнього середовища зумов-
лює залежність його від множинних змінних, контр-
агентів та осіб, поведінку яких не завжди можна 
передбачити з прийнятною точністю.

З іншого боку, фінансові ризики мають і 
суб'єктивну основу, оскільки завжди реалізуються 
через людину. Дійсно, адже саме підприємець оці-
нює ризикову ситуацію, формує безліч можливих 
результатів і робить вибір з безлічі альтернатив. 
Крім цього, сприйняття ризику залежить від кожної 
конкретної людини, а саме від її характеру, складу 
розуму, психологічних особливостей, рівня знань і 
досвіду у сфері його діяльності.

Фінансові ризики належать до групи спекулятив-
них ризиків, які в результаті виникнення можуть 
призвести як до втрат, так і до виграшу.

Нестабільне економічне середовище, всередині 
якої працюють підприємства, передбачає необхід-
ність систематичного аналізу фінансового стану. При 
цьому основним об'єктом дослідження повинні стати 
фінансові ризики підприємства та можливі шляхи 
зниження їх впливу.

Фінансовий ризик виникає у процесі відносин 
підприємства з фінансовими інститутами (банками, 
фінансовими, інвестиційними, страховими компані-
ями, біржами та ін.). Причини фінансового ризику – 
це інфляційні чинники, зростання облікових ставок 
банку, зниження вартості цінних паперів та ін.

Особливістю фінансового ризику є імовірність 
збитку, який залежить від проведення яких-небудь 
операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах, 
здійснення операцій з фондовими цінними паперами, 
тобто ризику, який випливає з природи цих операцій.

Метою управління фінансовим ризиком є зни-
ження втрат, пов'язаних із певним ризиком до міні-
муму. Втрати можуть бути оцінені у грошовому 
вираженні, оцінюються також кроки щодо їх запо-
бігання. Існує чотири методи управління ризиком: 
скасування, запобігання, страхування та погли-
нання. При виборі конкретного методу управління 
фінансовим ризиком фінансовий менеджер повинен 
виходити з таких принципів:

– не ризикувати більше, ніж це може дозволити 
власний капітал;

– не ризикувати більшим заради малого;
– передбачати наслідки ризику.
Для зниження ступеня ризику застосовуються 

різні прийоми. Найбільш поширеними є: дивер-

сифікація, придбання додаткової інформації про 
вибір і результати, лімітування, самострахування, 
страхування, страхування від валютних ризиків, 
хеджування, набуття контролю над діяльністю у 
пов'язаних областях, облік і оцінка частки викорис-
тання специфічних фондів підприємства в її загаль-
них фондах та ін. [1, с. 131].

Оскільки ризик – це взагалі фінансова категорія, 
то на ступінь і величину ризику можна впливати 
через фінансовий механізм. Такий вплив здійсню-
ється за допомогою прийомів фінансового менедж-
менту і особливої стратегії. У сукупності стратегія і 
прийоми утворюють своєрідний механізм управління 
ризиком. В основі його побудови лежить цілеспря-
мований пошук і організація роботи зі зниження 
ступеня ризику та отримання і збільшення доходу 
у невизначеній господарській ситуації. Кінцева мета 
дії механізму управління фінансовим ризиком пови-
нна відповідати цільовій функції підприємництва. 
Вона полягає в отриманні найбільшого прибутку при 
оптимальному, прийнятному для підприємця спів-
відношенні прибутку й ризику.

Управління фінансовим ризиком включає в себе 
стратегію і тактику управління. Під стратегією 
управління розуміють напрям і спосіб використання 
засобів для досягнення поставленої мети. Цьому спо-
собу відповідає певний набір правил і обмежень для 
прийняття рішення. Стратегія дозволяє сконцентру-
вати зусилля на варіантах рішення, які не супере-
чать прийнятій стратегії, відкинувши всі інші варі-
анти. Після досягнення поставленої мети стратегія 
як напрям і засіб її досягнення припиняє своє існу-
вання. Нові цілі ставлять завдання розробки нової 
стратегії. Тактика – це конкретні методи і прийоми 
для досягнення поставленої мети в конкретних умо-
вах. Завданням тактики управління є вибір опти-
мального рішення і найбільш прийнятних у певній 
господарській ситуації методів і прийомів управ-
ління.

Управління фінансовим ризиком промислового 
підприємства в широкому розумінні є особливим 
видом діяльності, спрямованої на зниження або 
повне усунення впливу його несприятливих наслід-
ків на результати проведених господарських опера-
цій. На практиці це передбачає пошук компромісу 
між вигодами від зменшення ризику і необхідними 
для цього витратами, а також прийняття рішення 
про те, які дії для цього слід реалізувати. Кінцева 
мета управління ризиком повинна сприяти реалі-
зації загальної стратегії ведення підприємницької 
діяльності. У фінансовому менеджменті вона полягає 
в отриманні найбільшої вигоди при оптимальному 
або прийнятному для підприємця співвідношенні 
прибутку і ризику.

В сучасних економічних умовах виділяють п'ять 
основних областей ризику діяльності будь-якого про-
мислового підприємства. 

Так, безризикова область – при здійсненні опе-
рації нічим не ризикує, відсутні будь-які втрати, 
промислове підприємство отримує як мінімум роз-
рахунковий прибуток. Теоретично при здійсненні 
господарської діяльності прибуток промислового під-
приємства не обмежений. 

Область мінімального ризику – в результаті 
діяльності промислове підприємство ризикує части-
ною або всією величиною чистого прибутку.

Область підвищеного ризику – промислове під-
приємство ризикує тим, що в гіршому випадку 
покриє всі витрати, а в кращому – отримає прибуток 
набагато менший від розрахункового рівня. У цій 
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області можлива виробнича діяльність за рахунок 
короткострокових кредитів.

Область критичного ризику – промислове підпри-
ємство ризикує не лише не отримати прибуток, але 
й недоотримати передбаченого доходу і буде виму-
шене витрати відшкодовувати за рахунок прибутку 
минулого періоду. Наслідки цієї події більш істотні, 
ніж перераховані вище, оскільки промислове підпри-
ємство вимушене буде скорочувати масштаби своєї 
діяльності через втрати оборотних коштів та борги. 

Область неприпустимого (катастрофічного) 
ризику – діяльність промислового підприємства, як 
правило, призводить до банкрутства. 

Із сучасних позицій прийняття рішення щодо 
попередження можливих втрат розрізняють такі під-
ходи до управління ризиками: активний, адаптив-
ний і консервативний (пасивний).

Активне управління означає максимальне вико-
ристання наявної інформації і засобів для мінімі-
зації ризиків. При такому підході управлінські дії 
повинні випереджати ризикові чинники та події, які 
можуть вплинути на реалізацію проведеної операції. 
Очевидно, що такий підхід передбачає витрати на 
прогнозування та оцінку ризиків, а також організа-
цію їх безперервного контролю та моніторингу.

Адаптивний підхід до управління ризиком буду-
ється на принципі «вибору меншого зла», тобто на 
адаптації до ситуації, що склалася. При такому під-
ході управлінські дії здійснюються в ході проведення 
господарської операції як реакція на зміни середо-
вища. У цьому випадку вдається запобігти лише час-
тини можливих втрат.

При консервативному підході управлінські дії 
запізнюються. Якщо ризикова подія настала, то 
збитку від неї зазнають учасники операції. За таких 
умов управління спрямоване на локалізацію збитку, 
нейтралізацію його впливу на наступні події. Зазви-
чай витрати на управління ризиком при такому під-
ході мінімальні, проте можливі втрати можуть бути 
досить великі.

Система управління фінансовими ризиками скла-
дається з двох підсистем: керованої (об'єкта управ-
ління) і керуючої (суб'єкта управління). Об'єктом 
управління є ризикові операції та фінансові відно-
сини, що при цьому виникають між учасниками гос-
подарської діяльності в процесі здійснення цих опе-
рацій. Суб'єктом управління виступає група людей 
(фінансовий менеджер, фахівець із ризиків тощо), 
яка за допомогою різних прийомів і методів здійснює 
цілеспрямований вплив на об'єкт управління.

Найважливіше значення для ефективного управ-
ління фінансовими ризиками має адекватне інфор-
маційне забезпечення. Воно включає широкий 
спектр різних видів ділової інформації: статистич-
ної, економічної, комерційної, фінансової, юридич-
ної, технічної і т.п. Наявність надійної та актуальної 
інформації дозволяє швидко приймати управлін-
ські рішення, що впливають на зниження ризиків і 
збільшення прибутку. Належне інформаційне забез-
печення та його ефективне використання при про-
веденні ризикових операцій зводить до мінімуму 
ймовірність збитку і втрат [2, с. 15]. 

Організація управління фінансовим ризиком – це 
система заходів, спрямованих на раціональне поєд-
нання всіх його елементів в єдиній технології про-
цесу управління фінансовим ризиком. 

Першим етапом організації управління фінан-
совим ризиком є визначення мети ризику і мети 
ризикових вкладень капіталу. Мета ризику – це 
результат, який необхідно отримати. Ним може бути 

виграш, прибуток, дохід і т.п. Мета ризикових вкла-
день капіталу – отримання максимального прибутку. 
Будь-яка дія, пов'язана з ризиком, завжди цілеспря-
мована, оскільки відсутність мети робить рішення, 
пов'язане з ризиком, безглуздим. Мети ризику і 
ризикових вкладень капіталу повинні бути чіткими, 
конкретизованими і порівнянними з ризиком і капі-
талом.

Другим етапом в організації управління фінан-
совим ризиком є отримання інформації про навко-
лишнє оточення, яка необхідна для прийняття 
рішення на користь тієї або іншої дії. 

Третім етапом є визначення ймовірності настання 
події, в тому числі страхової події, виявити ступінь 
ризику і оцінити його вартість. Для управлінця важ-
ливо знати дійсну вартість ризику, якому піддається 
його діяльність. Під вартістю ризику розуміють фак-
тичні збитки підприємця, витрати на зниження вели-
чини цих збитків або витрати з відшкодування таких 
збитків та їх наслідків. Правильна оцінка фінансо-
вим менеджером дійсної вартості ризику дозволяє 
йому об'єктивно оцінити обсяг можливих збитків і 
визначити способи їх запобігання або зменшення, а 
в разі неможливості уникнути збитків – знайти спо-
соби їх відшкодувати.

Четвертим етапом є розробка різних варіантів 
ризикового вкладення капіталу, коли проводиться 
оцінка їх оптимальності шляхом зіставлення очі-
куваного прибутку і величини ризику. Це дозволяє 
правильно вибрати стратегію і прийоми управління 
ризиком, а також способи зниження ступеня ризику.

У системі методів управління фінансовими ризи-
ками промислового підприємства основна роль нале-
жить внутрішнім механізмам їх нейтралізації. Такі 
механізми складаються із системи методів мініміза-
ції їх негативних наслідків, що обираються і здійсню-
ються в рамках самого промислового підприємства.

Перевагою використання внутрішніх механізмів 
нейтралізації фінансових ризиків є високий ступінь 
альтернативності прийнятих управлінських рішень, 
що не залежать від інших суб'єктів господарювання. 
Вони виходять з конкретних умов здійснення фінан-
сової діяльності підприємства і його фінансових 
можливостей, дозволяють найбільшою мірою враху-
вати вплив внутрішніх факторів на рівень фінансо-
вих ризиків у процесі нейтралізації їх негативних 
наслідків [3, с. 571]. Система внутрішніх механізмів 
нейтралізації фінансових ризиків передбачає вико-
ристання основних методів:

– відмова від здійснення фінансових операцій, 
рівень ризику яких надмірно високий;

– лімітування їх концентрації. Цей метод реалі-
зується шляхом встановлення на підприємстві від-
повідних внутрішніх фінансових нормативів у про-
цесі розробки політики здійснення різних аспектів 
фінансової діяльності. Система фінансових нормати-
вів, що забезпечує лімітування концентрації ризи-
ків, може включати: граничний розмір (питома вага) 
позикових засобів, які використовують у господар-
ській діяльності; мінімальний розмір активів у висо-
коліквідної формі; максимальний розмір товарного 
(комерційного) або споживчого кредиту, наданого 
одному покупцеві; максимальний розмір депозит-
ного вкладу, що розміщується в одному банку; мак-
симальний розмір вкладання коштів у цінні папери 
одного емітента; максимальний період відволікання 
коштів в дебіторську заборгованість. Лімітування 
концентрації фінансових ризиків є одним з найпо-
ширеніших внутрішніх механізмів ризик-менедж-
менту, що реалізують фінансову ідеологію підприєм-
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ства в частині прийняття цих ризиків і не вимагають 
високих витрат;

– механізм диверсифікації використовується 
насамперед для нейтралізації негативних фінан-
сових наслідків несистематичних видів ризиків. 
Принцип дії механізму диверсифікації заснований 
на поділі ризиків. В якості основних форм дивер-
сифікації фінансових ризиків підприємства можуть 
бути використані такі її напрямки: диверсифіка-
ція видів фінансової діяльності, диверсифікація 
валютного портфеля, диверсифікація депозитного 
портфеля, диверсифікація кредитного портфеля, 
диверсифікація портфеля цінних паперів, диверси-
фікація програми реального інвестування. Харак-
теризуючи механізм диверсифікації в цілому слід 
зазначити, що він вибірково впливає на зниження 
негативних наслідків окремих фінансових ризиків. 
Забезпечуючи безсумнівний ефект в нейтраліза-
ції комплексних, портфельних фінансових ризиків 
несистематичної групи, він не дає ефекту в нейтра-
лізації переважної частини систематичних ризиків – 
інфляційного, податкового та інших. Тому вико-
ристання цього механізму носить на промисловому 
підприємстві обмежений характер [4, с. 2];

– механізм самострахування фінансових ризи-
ків, заснований на резервуванні підприємством час-
тини фінансових ресурсів, що дозволяє долати нега-
тивні фінансові наслідки тих фінансових операцій, 
за якими ці ризики не пов'язані з діями контраген-
тів. Основними формами такого напрямку нейтралі-
зації фінансових ризиків є: формування резервного 
(страхового) фонду підприємства; формування цільо-
вих резервних фондів; формування системи страхо-
вих запасів матеріальних і фінансових ресурсів по 
окремих елементах оборотних активів підприємства. 
Використовуючи цей механізм нейтралізації фінан-
сових ризиків, необхідно мати на увазі, що страхові 
резерви у всіх їх формах, хоча й дозволяють швидко 
відшкодувати понесені підприємством фінансові 
втрати, проте «заморожують» використання достат-
ньо відчутної суми фінансових ресурсів. У резуль-
таті цього знижується ефективність використання 
власного капіталу підприємства, посилюється його 
залежність від зовнішніх джерел фінансування. Це 
визначає необхідність оптимізації сум резервованих 
фінансових ресурсів з позицій майбутнього їх вико-
ристання для нейтралізації лише окремих видів 
фінансових ризиків. До числа таких ризиків можна 
зарахувати: види фінансових ризиків, що не стра-
хуються; фінансові ризики припустимого і критич-
ного рівня з невисокою ймовірністю виникнення; 
більшість фінансових ризиків припустимого рівня, 
розрахункова вартість передбачуваного збитку від 
яких невисока. Страхування є формою попереднього 
резервування ресурсів, призначених для компенса-

ції збитку від очікуваного прояви різних ризиків. 
Економічна сутність страхування полягає у ство-
ренні резервного (страхового) фонду, відрахування 
в який для окремого страхувальника встановлю-
ються в розмірі, значно меншому від сум очікува-
ного збитку і, як наслідок, – суми страхового від-
шкодування. Таким чином, відбувається передача 
більшої частини ризику від страхувальника до стра-
ховика [4, с. 4; 5, с. 98]. Серед інших методів вну-
трішньої нейтралізації фінансових ризиків, що вико-
ристовуються підприємством, можуть бути: зняття з 
контрагента фінансової операції додаткового рівня 
премії за ризик; отримання від контрагентів певних 
гарантій; скорочення переліку форс-мажорних обста-
вин в контрактах з контрагентами. У сучасній гос-
подарській діяльності промислових підприємств цей 
перелік необґрунтовано розширюється, що дозволяє 
партнерам підприємства уникати в ряді випадків 
фінансової відповідальності за невиконання своїх 
контрактних зобов'язань; забезпечення компенсації 
можливих фінансових втрат за ризиками за рахунок 
системи штрафних санкцій [6, с. 158]. 

Висновки та перспективи.
1. У сучасних економічних умовах необхідно при-

діляти значну увагу питанням мінімізації фінан-
сових ризиків промислового підприємства, що в 
перспективі дозволить зберегти свої позиції у конку-
рентній боротьбі.

2.  Фінансовий ризик промислового підприємства 
знаходяться під впливом багатьох факторів, які, у 
свою чергу, ведуть до появи різних видів фінансових 
ризиків. 

3. Вибір конкретних методів оцінки міри фінансо-
вого ризику повинен залежати від конкретного виду 
ризику, повноти та достовірності інформаційної бази.

Подальші дослідження необхідні для визначення 
факторів, що впливають на фінансовий ризик про-
мислового підприємства, удосконалення методики 
кількісної оцінки рівня фінансового ризику промис-
лового підприємства.
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