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У статті систематизовано підходи до визначення сутності фінансового ризику та Вдосконалено ви-
значення. Розглянуто відомі визначення поняття «фінансовий ризик» різних авторів. Надано методики 
щодо зниження фінансового ризику.
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В статье систематизированы подходы к определению сущности финансового риска и усовершен-
ствовано определение. Рассмотрены известные определения понятия «финансовый риск» разных авто-
ров. Представлены методики по снижению финансового риска.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв'язок із важливими науковими та практич-
ними завданнями. у загальному, ризик виник із 
появою першої людини, якій довелося приймати 
рішення, вибираючи один із поданих варіантів. 
Перші ризики пов’язані із полюванням, виживан-
ням людини та продовженням людського роду.

як зазначає П. золін, людина ризикувала, 
полюючи на небезпечних тварин, здійснюючи 
торгівлю в далеких містах та селах, воюючи 
з різними ворогами, у такий спосіб знижуючи 
рівень ризику голодної смерті [1, с. 36].

із розвитком суспільства та різних сфер 
життя людини змінювалася природа та прояв 
ризиків. Певні види ризиків зникали, натомість 
з’являлися нові ризики (економічні, фінансові), 
що спонукало до пошуків інноваційних мето-
дів управління ними. Поява товарно-грошових 
відносин змусила науковців та практиків вишу-
кувати раціональні та системні методи управ-
ління ризиками. вперше поняття ризику було 
обґрунтовано німецьким ученим й.н. тетенсом 
у науковій праці «вступ до розрахунку життєвої 
ренти і право на її отримання» [2, с. 16]. у його 
праці розкрито ризик страхування життя.

в умовах посилення внутрішньої та зовніш-
ньої конкуренції на ринку підприємства досить 
часто за рахунок непродуманої фінансово-гос-
подарської політики та переважно коротко-
строкового управління втрачають свої позиції, 
опиняються на межі банкрутства. тобто, присто-

совуючись до нових умов господарювання, під-
приємства стикаються зі значними фінансовими 
труднощами у зв’язку з неправильним перероз-
поділом коштів і джерел їхнього утворення. 

Доцільно дослідити багатогранність тлума-
чення поняття «фінансовий ризик», окреслити 
основні причини виникнення ризиків під час будь-
якої діяльності, вдосконалити поняття «фінансо-
вий ризик», систематизувати підходи до визна-
чення сутності поняття фінансового ризику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Фінансово-гос-
подарська діяльність підприємств у ринковій 
економіці пов’язана з різноманітними підприєм-
ницькими ризиками. розвиток ринкової еконо-
міки супроводжується виникненням нових видів 
економічних ризиків, зміною рівня та інтенсив-
ності їхнього впливу на діяльність підприємства. 
ідентифікація та визначення рівня ризику, вра-
хування його у власній діяльності дають змогу 
підприємствам здобути конкурентні переваги у 
боротьбі за споживача, постачальника, інвес-
тора тощо.

наукова література містить різні погляди щодо 
роз’яснення змісту поняття «фінансовий ризик», 
тому відсутність його однозначного тлумачення 
призводить до його уточнення. Питання аналізу 
класифікації ризиків, розробки методів якісного 
та кількісного їх оцінювання є об’єктом науко-
вого інтересу зарубіжних та вітчизняних науков-
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ців. так, істотний внесок у розроблення про-
блем управління фінансовим ризиком здійснено 
і.а. бланком [1], П.а. золіним [7], М.Г. лапустою 
[9], і.о. барановським [11] та ін.

так, і.т. балабанов, б.і. Гусаков, а.М. Поддє-
рьогін, М.Д. білик значну увагу приділяють 
питанням сутності фінансових ризиків, мето-
дам їх оцінювання і мінімізації. значна роль у 
становленні теоретичної та прикладної ризи-
кології належить відомим вітчизняним ученим: 
в.в. вітлінському [4], о.в. тарану, П.і. верченко 
також вагомий внесок у вивчення проблем 
управління ризиками підприємницької діяль-
ності зробили Ю.Г. лисенко, о.л. устенко.

вирішення проблем існування фінансових 
ризиків стає можливим завдяки працям зару-
біжних і вітчизняних учених у базових аспектах 
менеджменту, економіки, фінансового аналізу, 
фондового ринку, банківської справи. серед 
вітчизняних учених необхідно виділити таких, 
як: н.Є. брюховецька, і.П. булєєв, н.М. вну-
кова, т.в. Гончар, л.в. Єременко, л.і. Донець, 
Г.Г. кірейцев, М.с. клапків, М.Г. лапуста, 
в.в. лук’янова, о.в. Макаренко, о.о. орлов, 
о.і. Панченко, н.Д. Прокопенко, в.і. успаленко, 
в.М. Шелудько, я.П. Шумелда. величезний 
внесок зробили зарубіжні вчені: а.н. буренін, 
в.в. Глущенко, Ю.М. Єрмольєв, ч.Ф. лі, Д.і. Фін-
нерті, н. хохлов та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. найпоширеніше визначення еконо-
мічного поняття «ризик» розроблене в.в. вітлін-
ським [4]: «ризик – це економічна категорія, 
що відображає особливості сприйняття заці-
кавленими суб’єктами економічних відносин 
об’єктивно наявних невизначеності і конфлік-
тності, іманентних процесам ціле покладання, 
управління, прийняття рішень, оцінювання, що 
обмежені можливими і невикористаними можли-
востями». однак таке визначення не враховує 
особливостей фінансових ризиків і може бути 
використане для тлумачення будь-якого виду 
економічного ризику (підприємницького, управ-
лінського, виробничо-господарського тощо).

тому доцільно розглянути визначення поняття 
«фінансовий ризик». Фінансовий ризик – це скла-
дова частина будь-якої фінансової діяльності, 
яка являє собою неминучі фінансові відносини, 
що мають різні напрями прояву через виник-
нення об’єктивно наявної недостатності, неточ-
ності економічної інформації щодо здійснення 
певних подій та обчислюється на підставі оцінки 
ймовірності втрат унаслідок здійснення під час 
таких подій господарської діяльності [15].

вітчизняні науковці дають таке визначення 
фінансового ризику: це ризик, який характери-
зується ймовірністю втрат фінансових ресурсів 
у підприємницькій діяльності. у цьому значенні 
поняття «фінансовий ризик» подібне поняттю 
«комерційний (підприємницький) ризик» [5]. 
Першим недоліком наведеного визначення є те, 

що ототожнюються поняття, які є назвами класів 
у межах однієї системи. Другим є те, що поняття 
фінансових ресурсів ототожнюється з поняттям 
грошових коштів, що є помилкою у розумінні 
саме фінансових ресурсів [6, с. 18].

Фінансовий ризик – імовірність виникнення 
непередбачуваних фінансових утрат (зниження 
очікуваного прибутку, доходу, втрата частини чи 
всього капіталу) в ситуації невизначеності умов 
фінансової діяльності підприємства [7].

відрізняються визначення фінансового 
ризику залежно від сфери виникнення та виду 
діяльності суб’єкта. зокрема, у страховому біз-
несі фінансовий ризик найчастіше визначається 
як невиконання з певних причин страхувальни-
ком договірних зобов’язань за укладеними між 
ними угодами (неоплата страхувальнику за 
поставлену продукцію, непостачання продукції, 
придбаної за передоплатою, невиконання різ-
них договірних зобов’язань контрагентами стра-
хувальника тощо). Причиною невиконання угоди 
може бути банкрутство страхувальника, немож-
ливість своєчасно і в повному обсязі надати 
послуги, виконати роботу, а також пожежа, ава-
рії, катастрофи тощо [8].

Погляди на сутність поняття «фінансовий 
ризик» є найрізноманітнішими.

Фінансовий ризик – це ризик, пов'язаний із 
застосуванням фінансового левериджу в госпо-
дарську діяльність підприємства [3].

Фінансовий ризик – це ризик, що виникає 
у сфері відносин підприємств із банками та 
іншими інститутами (булєєв і.П.).

Фінансовий ризик – це ризик, який виникає 
під час фінансових угод (бородіна Є.і.).

Фінансовий ризик – це ризик, викликаний 
невизначеністю природних, людських та еко-
номічних факторів, які за несприятливих умов 
можуть призвести до збитків у фінансово-госпо-
дарській діяльності [8].

Для більш глибокого розуміння сутності 
фінансового ризику розглянемо його основні 
елементи. об’єкт фінансового ризику – це фінан-
сова система, умови діяльності якої неможливо 
оцінити повною мірою внаслідок невизначеності 
умов її функціонування. суб'єкт фінансового 
ризику – це фізична чи юридична особа, яка 
зацікавлена в успішних фінансових результа-
тах діяльності та приймає управлінські рішення 
стосовно об’єкта ризику. Джерела фінансового 
ризику – це дії, процеси та явища, які викликають 
невизначеність фінансової ситуації на ринку.

 залежно від розуміння змісту і сфери під-
приємництва фінансів в економічній літературі 
наведено багато різних підходів до визначення 
сутності фінансових ризиків (табл. 1).

у широкому розумінні фінансовий ризик – імо-
вірність виникнення непередбачуваних фінан-
сових утрат (зниження очікуваного прибутку, 
доходу або втрата частини чи всього капіталу) в 
ситуації невизначеності умов фінансової діяль-
ності підприємства [5].
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отже, види фінансових ризиків необхідно 
класифікувати за різноманітними критеріями 
для своєчасного виявлення та забезпечення 
фінансової безпеки підприємства в процесі його 
розвитку, запобігання можливому зниженню 
його ринкової вартості.

Фінансові ризики також класифікують за 
ознакою тривалості ризику або з обмеженістю 
чи необмеженістю проміжку часу, протягом якого 
може статися ризикова подія [3]. короткочас-
ними вважаються ті ризики, для яких обмеже-
ний проміжок часу, протягом якого може статися 
ризикова подія. Постійними вважають ті ризики, 
коли тривалість проміжку часу необмежена.

виділення окремих зон фінансового ризику 
залежно від суми очікуваних втрат і чинників, 
які їх зумовлюють, має бути основою фор-
мування системи управління фінансовими 
ризиками підприємства. оскільки підприєм-
ство практично не може впливати на зовнішні 
ризики, то основну увагу необхідно приділяти 
внутрішнім механізмам нейтралізації ризиків, 
до яких належать:

• диверсифікація, що є процесом розпо-
ділу інвестованих коштів між різними об’єктами 
вкладення капіталу, не пов’язаними між собою. 
Диверсифікацію здійснюють із метою зниження 
рівня ризику і втрат доходів; 

• лімітування – це встановлення ліміту, 
тобто граничних сум витрат, продажу, кредиту 
тощо. лімітування застосовують для зниження 

фінансового ризику в кредитній та інвестиційній 
діяльності підприємства;

• самострахування є децентралізованою 
формою створення натуральних і грошових стра-
хових фондів безпосередньо на підприємствах, 
особливо тих, чия діяльність піддається ризику. 
основне завдання самострахування полягає в 
оперативному подоланні тимчасових труднощів 
у фінансово-комерційній діяльності [5];

• хеджування дає можливість зменшити 
ризик за допомогою укладення відповідної угоди. 
найчастіше хеджування застосовують як засіб 
страхування вартості товарів або прибутку, а 
також валютних ризиків підприємства [4].

 окрім зазначених методів, для зменшення 
рівня фінансових ризиків підприємство може 
здійснити їхнє страхування у страхових організа-
ціях. страхування передбачає захист майнових 
інтересів суб’єктів господарювання і громадян у 
разі настання певних подій за рахунок грошових 
фондів, сформованих зі страхових внесків. сут-
ність страхування полягає в розподілі збитку між 
усіма учасниками господарської операції.

усі наведені визначення стверджують, що 
фінансовий ризик призводить до негативних 
наслідків, таких як утрата майна, прибутку, 
доходу, частини чи всього капіталу підприєм-
ства тощо. однак фінансовий ризик дає змогу 
отримати додаткові позитивні результати. 

Доцільно зазначити, що фінансовий ризик 
виникає не тільки у фінансових процесах 

таблиця 1
Узагальнення визначення сутності поняття «фінансовий ризик»

Автор Визначення
н.М. внукова, 
в.і. успаленко, 
л.в. временко [8]

Фінансовий ризик – це ризик, викликаний невизначеністю природних, людських та 
економічних факторів, що за несприятливих умов можуть призвести до збитків у 
господарсько-фінансовій діяльності.

і.а. бланк 
[1, с. 20]

Фінансовий ризик – результат вибору його власниками або менеджерами 
альтернативного фінансового рішення, спрямованого на досягнення бажаного 
результату фінансової діяльності за ймовірності понесення фінансових утрат за 
умов реалізації 

о.Д. вовчак [2] Фінансовий ризик – це ризик, який випливає з фінансових угод або фінансової 
діяльності, коли товарами виступають: валюта, цінні папери, грошові кошти

М.с. клапків [5] Фінансовий ризик – частина комерційних угод, пов’язана з імовірністю ризиків, 
фінансових утрат унаслідок операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах

а.с. Шапкін, 
в.а. Шапкін 
[10, с. 165]

Фінансовий ризик – спекулятивні ризики, для яких можливий як позитивний, так і 
негативний результат.

в.в. Шокун, 
л.П. Пилипенко

Фінансовий ризик – це ризик, що характеризується ймовірністю втрат фінансових 
ресурсів у підприємницькій діяльності.

М.в. Гранатуров 
[7]

Фінансовий ризик – це ризик підприємницької діяльності, який характеризується 
ймовірністю втрат фінансових ресурсів.

в.М. Шелудько 
[14]

Фінансовий ризик – це ризик не отримати задовільний фінансовий результат від 
здійснення господарської діяльності підприємства.

ч.Ф. лі, 
Дж.і. Фіннерті [13]

Фінансовий ризик – це неспроможність підприємства обслуговувати власні 
зобов’язання перед третіми особами та ймовірність оголошення його банкрутом.

авторське 
визначення

Фінансовий ризик – це вид ризику, який виникає у фінансовій діяльності суб’єкта, 
коли результат або заходи його досягнення відрізняються від установлених цілей 
та норм, а отримані відхилення мають вартісний характер.

Джерело: сформовано автором на основі [1; 2; 8; 5; 10; 7; 13; 14]
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чи фінансовій діяльності підприємства, а є 
вартісним показником змін в інших видах 
діяльності. у більшості наукових праць із 
фінансового менеджменту фінансовий ризик 
розуміють як утрату частини фінансових 
ресурсів [9]. однак таке визначення ризику є 
однобічним та дуже вузьким.

на нашу думку, фінансовий ризик – це 
вид ризику, який виникає у фінансовій діяль-
ності суб’єкта, коли результат або заходи його 
досягнення відрізняються від установлених 
цілей та норм, а отримані відхилення мають 
вартісний характер.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
у статті систематизовано підходи до визна-
чення сутності фінансового ризику та вдоско-
налено визначення фінансового ризику. отже, 
щоб вижити у конкурентному ринковому серед-
овищі, підприємствам необхідно приймати 
нетрадиційні та сміливі рішення. однак це 
також підвищує рівень економічного та фінансо-
вого ризику. за таких умов підприємства мають 
своєчасно ідентифікувати і правильно оціню-
вати рівень ризику, ефективно управляти ним 
із метою обмеження його негативного впливу та 
мінімізації обсягів фінансових утрат.

таким чином, під фінансовим ризиком слід 
розуміти ймовірність виникнення несприятли-
вих фінансових наслідків у формі втрати доходу 
чи капіталу в ситуації невизначеності умов здій-
снення його фінансової діяльності. визначення 
сутності фінансових ризиків, їх характеру та 
місця виникнення має важливе як теоретичне, 
так і прикладне значення. це є необхідним для 
створення підприємством ефективної системи 
стратегічного аналізу фінансових ризиків та діє-
вої системи ризик-менеджменту.

Фінансові ризики відіграють значну роль у 
загальному портфелі ризиків підприємства. 
вони становлять найбільшу частину сукупних 
господарських ризиків підприємства і впливають 

на різні аспекти його господарської діяльності. 
рівень фінансових ризиків зростає зі збільшен-
ням обсягів і диверсифікацією фінансової діяль-
ності підприємства.

отже, аналіз показав, що фінансові ризики 
необхідно класифікувати за різними критеріями 
для своєчасного виявлення та забезпечення 
фінансової безпеки підприємства з метою його 
розвитку, запобігання можливому зниженню 
його вартості. на основі визначених вище 
принципів та критеріїв нейтралізації фінансо-
вих ризиків можна обґрунтувати основі цілі та 
завдання такої нейтралізації, що є типовими 
для моделі управління фінансовими ризиками 
суб'єктів господарювання в умовах невизначе-
ності ринкового середовища. такі цілі і завдання 
можуть передбачати досягнення таких ефек-
тів, як: розробка та обґрунтування загальної 
стратегії нейтралізації фінансових ризиків, а 
також стратегії нейтралізації конкретного виду 
ризику, у тому числі стратегії уникнення ризику 
та стратегії утримання ризику (страхування 
фінансових ризиків, диверсифікація фінансо-
вих ризиків, хеджування фінансових ризиків); 
інформаційне та методологічне забезпечення 
прийняття управлінських фінансових рішень 
у рамках інших функціонально-організаційних 
блоків, у тому числі шляхом розробки альтер-
нативних сценаріїв розвитку підприємства та 
оцінки ймовірності їх виконання; координа-
ція та інтеграція із антикризовим фінансовим 
управлінням суб'єктом господарювання для 
попередження неплатоспроможності, форму-
вання фінансової кризи та банкрутства суб'єкта 
господарювання та ін. виходячи із походження 
терміну «ризик», проаналізувавши еволю-
цію цього поняття та дослідивши визначення 
сучасних учених, можна дійти наступних висно-
вків: по-перше, ризик пов’язаний із можливістю 
втрат; по-друге, ризик пов’язаний із можливістю 
виграшу; по-третє, ризик можливий лише за 
альтернативності вибору.
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