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У даній статті досліджено поняття та 
сутність підприємницького ризику. Наведені 
різні існуючі наукові підходи вчених-економіс-
тів до поняття «підприємницький ризик» 
та запропоновано узагальнене визначення. 
Систематизовано класифікацію підприєм-
ницьких ризиків. 
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діяльність. 

В данной статье исследованы понятие и 
сущность предпринимательского риска. 
Приведены различные существующие 
научные подходы ученых-экономистов к 
понятию «предпринимательский риск» 

и предложено обобщенное определение. 
Систематизированы классификацию пред-
принимательских рисков.
ключевые слова: риски, предприниматель-
ские риски, классификация предпринима-
тельских рисков, неопределенность, пред-
принимательская деятельность.

In this article the concept and essence of entre-
preneurial risk. Given the various existing scien-
tific approaches of economists to the concept of 
«entrepreneurial risk» and the proposed defini-
tion. A systematic classification of business risks.
Key words: risk, entrepreneurial risk classifica-
tion of entrepreneurial risk, uncertainty, entrepre-
neurial activity.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
трансформаційні процеси сучасного періоду вно-
сять у підприємницьку діяльність елементи неви-
значеності, що зумовлює появу невпевненості 
в отриманні очікуваного кінцевого результату і 
отже, зумовлює виникнення ризику, впливаючи 
на ефективність, але самою важливою причиною 
є відмінність методологічних підходів до дослі-
дження ризиків і вивчення структури трансфор-
мованого об'єкта.

Підприємницький ризик є невід'ємною частиною 
економічної діяльності будь-якого підприємства. 
У даний час обов'язковим і одним із головних кри-
теріїв нормального і стабільного функціонування 
економічного суб'єкта є своєчасна оцінка ризиків 
підприємницької діяльності з метою подальшого 
попередження негативних наслідків. Саме тому 
поняття підприємницького ризику набуває важли-
вого значення. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання підприємницького ризику у своїх роботах 
вивчали такі вітчизняні та зарубіжні вчені-еконо-
місти: П.В. Коваль, В.А. Кравченко, Д.М. Єрмола-
єва, О.В. Вишняков, Ю.І. Сигидова, О.М. Олійник 
та інші. Аналіз економічної літератури, присвяче-
ної проблемі ризику, показує, що серед дослід-
ників немає єдиної думки щодо сутності підпри-
ємницького ризику, тому виникає необхідність 
подальшого дослідження даної проблематики.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сутності підприємницьких ризиків та їх різ-
новидів. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
У першу чергу необхідно відзначити, що характер-
ною ознакою підприємницьких економічних відно-
син є господарський ризик. Як показує досвід, існує 
об'єктивна причина появи ризиків при веденні під-
приємницької діяльності, оскільки заздалегідь не 
можна передбачити вплив усіх факторів на кін-
цеві результати діяльності підприємства, а в про-

цесі наміченої діяльності багато факторів можуть 
непередбачувано змінюватися. Тому підприємець 
може зазнавати втрат на всіх стадіях життєвого 
циклу підприємства та на всіх етапах відтворю-
вального процесу.

Підприємницька діяльність є самостійною, здій-
снюваною на свій ризик діяльністю, спрямованою 
на систематичне отримання прибутку від користу-
вання майном, продажу товарів, виконання робіт 
або надання послуг особами, зареєстрованими у 
встановленому законом порядку [1]. Отже, законо-
давчо встановлено, що підприємницька діяльність 
є ризиковою, тобто наміри і дії учасників підприєм-
ництва в умовах сформованих ринкових відносин, 
конкуренції, функціонування всієї системи еконо-
мічних законів не можуть бути з повною визначе-
ністю розраховані й реалізовані.

Характерні особливості поняття ризику – неви-
значеність, припущення, що прийде успіх. Тому, 
можна відзначити, що підприємницький ризик має 
об'єктивну основу, і його ступінь визначається 
невизначеністю ринкової кон'юнктури, дією інших 
економічних, політичних і соціальних факторів. 
Можуть впливати не тільки зрушення в спожив-
чому попиті, політична ситуація в країні, але й при-
родні і техногенні явища, а також власні помилки 
чи прорахунки підприємця. Підприємницькі втрати 
виражаються в зниженні доходів підприємця. 
Величина таких втрат і характеризує високу або 
низьку ступінь ризику. Підприємницький ризик є 
об'єктивною економічною категорією. Він виникає 
під впливом непередбачених заздалегідь причин 
і його поява відображається на практичній діяль-
ності самого підприємця. І завдання останнього 
полягає у передбаченні можливих причин неви-
значеності та знайти прийнятні варіанти подо-
лання ймовірних випадковостей.

В економічній науці відсутні загальновизнані 
теоретичні підходи до категорії «підприємниць-
кий ризик», а також до кінця не розроблені методи 
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оцінки ризику стосовно тих чи інших виробничих 
ситуацій і видів підприємницької діяльності, немає 
чітких рекомендацій про шляхи і способи змен-
шення та запобігання ризику. Хоча слід зазначити, 
що в останні роки з'явилися наукові праці, в яких 
при розгляді питань аналізу та планування еконо-
мічної діяльності комерційних організацій розгля-
даються питання ризику в бізнесі.

Так, Я. Д. Вишняков під підприємницьким ризи-
ком розуміє кількісну міру здатності підприємця 
творчо використовувати елемент невизначеності 
в процесі відтворення або окремих його моментах 
для отримання додаткової вартості [2].

З.С. Варналій та В.О. Сизоненко вважають, 
що ризик, який виникає в усіх сферах діяльності 
бізнесмена: виробництві, реалізації товарів та 
послуг, фінансовому та торговельному посеред-
ництві, здійсненні науково-технічних і комерційних 
проектів називається підприєницьким ризиком. 
У кожній сфері підприємницької діяльності ризик 
пов'язується з можливою втратою (повною або 
частковою) ресурсів, що є у розпорядженні під-
приємця в будь якій сфері підприємницької діяль-
ності. Це можуть бути як матеріальні, так і фінан-
сові, інтелектуальні чи інші ресурси [3].

На думку професора Ю. І. Сигидова, «під-
приємницький ризик – це ризик збитків від під-
приємницької діяльності через порушення своїх 
зобов'язань контрагентами підприємця чи зміни 
умов цієї діяльності з незалежних від підприємця 
обставин, зокрема ризик неотримання очікуваних 
доходів [4, с. 172].

Д. Н. Єрмолаєва, «під підприємницьким ризи-
ком розуміє можливість недосягнення мети, що 
стоїть перед господарюючим суб'єктом» [5, с. 113]. 
У своїй роботі він вказує, що в якості цілей можуть 
бути задані різні параметри діяльності економіч-
ного суб'єкта, в т. ч. забезпечення беззбитковості 
діяльності, досягнення ринкових позицій, мініміза-
ція витрат, що виникають в процесі господарської 
діяльності, знаходження оптимальної величини 
виробничих запасів, оптимізація використання 
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, 
досягнення певних критеріїв ефективності діяль-
ності організації.

О.М. Олійник дає визначення підприємниць-
кого ризику як ймовірність неотримання запла-
нованого або очікуваного позитивного результату 
так само, як і можливість отримання негативних 
наслідків від тих чи інших дій, у чому б вони не 
полягали [6, с. 25]. 

Таким чином можна зазначити, що більшість 
трактувань підприємницького ризику зводиться до 
невизначеності отримання очікуваного доходу від 
вкладених ресурсів.

На нашу думку, під підприємницьким ризи-
ком необхідно розуміти економічну категорію, що 
кількісно і якісно виражається в невизначеності 

результату наміченої підприємницької діяльності, 
що відображає ступінь успіху або невдачі діяль-
ності підприємця (фірми) в порівнянні із заздале-
гідь запланованими результатами.

Враховуючи вищезазначене, вважаємо досить 
важливим визначити основні види підприємниць-
ких ризиків. В економічній літературі виділяють 
наступні види підприємницьких ризиків [7, с. 87-88]:

– виробничі ризики, пов'язані із невиконанням 
підприємством своїх планів та зобов'язань із вироб-
ництва продукції, товарів, послуг, інших видів вироб-
ничої діяльності у результаті впливу як зовнішнього 
середовища, так і внутрішніх чинників;

– комерційні ризики – це ризики втрат у резуль-
таті зниження обсягів реалізації, непередбачуване 
зниження обсягів закупок, підвищення закупівель-
ної ціни на товар, підвищення витрат обігу, втрати 
товару в процесі обігу;

– фінансові ризики – це ризики, що виникають у 
зв'язку із неможливістю виконання підприємством 
своїх фінансових зобов'язань з причини зміни 
купівельної сили грошей, нездійснення платежів, 
зміни валютних курсів. 

Також варто відзначити, що існує безліч підходів 
до класифікації ризику. Певний інтерес представляє 
класифікація підприємницького ризику за В. Шумпе-
тером, який виокремлює два види ризику [8]:

– ризик, пов'язаний з можливим технічним про-
валом виробництва, сюди ж відноситься також 
небезпека втрати благ, породжена стихійними 
лихами;

– ризик, пов'язаний з відсутністю комерційного 
успіху.

Ю. Осипов розрізняє три види підприємниць-
кого ризику [14]: інфляційний, фінансовий та опе-
раційний. 

Інфляційний ризик – це ризик зменшення 
реальної вартості капіталу у формі грошових акти-
вів, а також знецінення доходів і прибутків у зв'язку 
зі зростанням рівня інфляції.

Операційні ризики можуть призвести до отри-
мання збитків від основної діяльності підприєм-
ства. Вони є наслідком прорахунків у виробничій 
сфері, постачанні та збутовій політиці.

У свою чергу С. Валдайцев розділяє всі ризики 
на дві групи: комерційні та технічні. 

Технічні ризики визначаються особливостями 
організації виробництва; наявністю регулярної 
профілактики обладнання, заходів безпеки; мож-
ливостями та періодичністю проведення ремонту 
обладнання. 

Комерційні ризики – це ризики, які виникають 
у процесі реалізації товарів і послуг, вироблених 
чи закуплених підприємством, їх відвантаження, 
транспортування та прийому покупцем.

Існують і інші підходи до класифікації підпри-
ємницьких ризиків, але вони, як правило, повто-
рюють розглянуті вище.
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Тому, проаналізувавши літературні джерела, 
наведемо класифікацію підприємницьких ризиків 
[7-13].

Залежно від можливості страхування підприєм-
ницькі ризики поділяються на ті, що страхують і ті, 
що не страхують.

Ризики, що страхуються – це ймовірна подія 
або сукупність подій, на випадок настання, яких 
проводиться страхування. Підприємницька фірма 
може частково перекласти ризик на інші суб'єкти 
економіки, убезпечити себе, здійснивши певні 
витрати у вигляді страхових внесків.

Ризики, які не страхують – це група підприєм-
ницьких ризиків, що не беруться страхувати стра-
хові компанії. Але при цьому саме ця група ризиків 
є потенційними джерелами додаткового прибутку, 
пов'язаного з ризиком, для фірми.

Залежно від можливості диверсифікації під-
приємницькі ризики поділяються на систематичні 
і несистематичні.

Систематичний ризик характерний для всієї 
економічної системи або окремого ринку і не під-
дається диверсифікації. Даний тип ризику визна-
чається факторами, що впливають на всі галузі 
і підприємства: можливі політичні зміни в країні і 
світі, рівень інфляції, економічні коливання тощо.

Несистематичний ризик пов'язаний зі специфі-
кою діяльності фірми, складнощами її функціону-
вання, а також з проблемами галузі, в якій вона діє.

Залежно від етапу вирішення проблем під-
приємницької діяльності можна виділити ризик в 
області прийняття рішень і в сфері їх реалізації. 
Істотною відмінністю цих ризиків один від одного є 
те, що на стадії прийняття рішення, можна внести 
зміни і виправити становище, тоді як на стадії реа-
лізації підприємницького проекту набагато важче 
що-небудь істотно змінити.

За природою виникнення підприємницькі 
ризики діляться на:

• господарські ризики;
• ризики, пов'язані з особистістю підприємця;
• ризики, пов'язані з браком інформації.
Останній тип ризику найбільш важливий в 

сучасних умовах господарювання. Недостовір-
ність інформації про партнерів (замовників або 
постачальників), особливо про їх діловий імідж і 
фінансовий стан, загрожує підприємцеві ризиком 
бути обманутим.

За масштабами дії можна виділити два типи 
ризику: глобальний и локальний. Глобальний 
ризик є відображенням економічної ситуації в кра-
їні, в окремих галузях, регіонах. Локальний ризик 
виникає на рівні організації.

За сферою виникнення підприємницькі ризики 
слід поділяти на зовнішні и внутрішні. Джерелом 
виникнення зовнішніх ризиків є зовнішнє середо-
вище. Джерелом внутрішніх ризиків є сама підпри-
ємницька організація, вони виникають в результаті 

неефективного менеджменту, помилкової марке-
тингової політики, некомпетентності самого під-
приємця та інших внутрішніх факторів.

З точки зору тривалості за часом підприєм-
ницькі ризики можуть бути розділені на тимча-
сові і постійні. До групи тимчасових відносяться 
ті ризики, які загрожують підприємцю протягом 
певного періоду, наприклад транспортний ризик, 
коли збитки можуть виникнути під час переве-
зення вантажів, або ризик неплатежу по конкрет-
ній операції.

До постійних ризиків відносяться ті, які безпе-
рервно загрожують підприємницькій діяльності в 
даному географічному районі або в певному секторі 
економіки: наприклад, загальний ризик неплатежів в 
країні, недосконалість правової системи тощо.

За очікуваними результатами виділяють спеку-
лятивний і звичайний підприємницькі ризики.

Спекулятивний ризик – це ризик від придбання 
та продажу цінних паперів. Звичайний ризик роз-
рахований на отримання прибутку або збитків від 
господарської діяльності (виробничої, торговель-
ної, фінансової).

Оскільки основне завдання підприємця – ризи-
кувати обачливо, не переходячи ту грань, за якою 
може відбутися повний крах, виділяють допусти-
мий, критичний та катастрофічний типи ризику.

За ступенем обґрунтованості підприємниць-
кого ризику можуть бути виділені правомірний і 
неправомірний ризики.

висновки. Отже, на нашу думку, підприємниць-
кий ризик – це економічна категорія, що кількісно 
і якісно виражається в невизначеності результату 
наміченої підприємницької діяльності, що відобра-
жає ступінь успіху або невдачі діяльності підпри-
ємця (фірми) в порівнянні із заздалегідь заплано-
ваними результатами.

Підприємницький ризик є більш загальною 
категорією, що включає в себе й інші ризики, котрі 
виникають у сфері підприємницької діяльності.
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