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систеМатизація КласиФіКаційних ОзнаК підприєМницьКОгО ризиКу
анотація. У статті узагальнено сутність понять «ризик», «підприємницький ризик». Встановлено, що сво-
єчасне виявлення ризикових ситуацій сприятиме вирішенню проблем і перспективному розвитку підпри-
ємства. Наведено авторське визначення підприємницького ризику. Проаналізовано причини виникнен-
ня підприємницьких ризиків. Обґрунтовано , що підприємницький ризик визначається залежністю від 
зовнішнього середовища та внутрішніх факторів. Удосконалено підхід до класифікації підприємницьких 
ризиків за рядом ознак: видами діяльності підприємства, мірою впливу на діяльність підприємства, дже-
релами виникнення, тривалістю в часі, можливістю прогнозування, масштабом впливу, типами, рівнем 
втрат, часом дії. Cформовано методи зниження підприємницького ризику.
Ключові слова: ризик, підприємницька діяльність, підприємницький ризик, класифікація підприємницьких 
ризиків, управління ризиком.
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systEmAtizAtiOn Of clAssificAtiOn fEAturEs Of EntrEprEnEuriAl risK
summary. The article summarizes the essence of the concepts «risk», «entrepreneurial risk». The aim of the 
article is the systematization of classification signs of business risks; the nature of business risks in accord-
ance with established classification. The following research methods are used: abstract-logical, comparative 
analysis, statistical, monographic, tabular and dialectical. It is established that the timely identification 
of risk situations will contribute to the solution of problems and long-term development of the enterprise.  
Entrepreneurial risk is associated with awareness of danger, threat, unreliability, negative manifestations of 
chance and uncertainty. Under the entrepreneurial risk we understand the probability of adverse events in 
the process of production, marketing and financial activities, as a result of which business entities may suffer 
losses, expenses, shortfall in income. The reasons for the emergence of entrepreneurial risks: instability of 
economic and political development, credit policy, pricing mechanism and inflation processes, inconsistency 
among themselves of normative and legislative acts regulating entrepreneurial activity in Ukraine. Improved 
approach to the classification of business risks on a number of grounds: the principal activities of the company, 
the degree of influence on enterprise activity, sources of origin, duration in time, the possibility of prediction, 
scale effects, types, level of loss, action time. Systematization of classification features of business risks allows 
to develop methods of their management and to determine the causes. Formed methods of reducing business 
risk: risk distribution between participants of business activities; insurance risk; provision for contingencies; 
the neutralization of private risks; risk mitigation in terms of financing. In further studies, it is necessary to 
develop a mechanism for managing business risks.
Keywords: risk, entrepreneurial activity, entrepreneurial risk, classification of entrepreneurial risks, risk 
management.

Постановка проблеми. В умовах ринкових 
відносин, за наявності конкуренції, здій-

снення підприємницької діяльності пов’язане із 
невизначеністю ситуації та ризиками. Специфіка 
діяльності підприємства припускає специфічний 
набір підприємницьких ризиків, супутніх його ді-
яльності, які своєю чергою можуть бути властиві 
й іншим видам бізнесу [1]. Існування підприєм-
ницького ризику свідчить про потенційну загрозу 
настання наслідків для суб’єкта господарюван-
ня, а своєчасне встановлення ризикових ситуа-
цій сприятиме вирішенню проблем та стратегіч-
ному розвитку підприємства. Лише своєчасна, 
об’єктивна та всебічна оцінка підприємницьких 
ризиків визначає особливості та стратегічні орієн-
тири розвитку підприємства.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагомий внесок у розвиток проблематики 
ризиків зробили такі науковці, як І.Т. Бала-
банов, О.І. Белей, І.А. Бланк, П.І. Верченко, 
В.В. Вітлинський, А.П. Гайдуцький, М.В. Гра-
натуров, В.І. Грушко, М.О. Кизим, Р.В. Пікус, 
М.Ю. Подольчак, О. Моргенштерн, Дж. Нейман, 
Д. Фрей, С.О. Філін, Л.Г. Шаршукова та інші. 

Теоретичними та прикладними дослідженнями 
проблематики підприємницького ризику зай-
малися провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, 
зокрема, О.В. Бондар, З.С. Варналій, Я.Д. Виш-
няков, В.П. Грузинов, А.О. Діденко, Е.Дж. До-
лан, С.В. Жучков, В.О. Копилов, Л.А. Лахтіо-
нова, Д. Ліндсей, В.О. Сизоненко, Н.Л. Тітова, 
О.В. Шепеленко, Й. Шумпетер та інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз робіт науковців 
дає підстави констатувати, що немає єдиного 
підходу до визначення поняття «підприємниць-
кий ризик», їх класифікації, особливостей прояву 
та управління ними. Недостатня вирішеність да-
них проблем зумовили вибір теми дослідження, 
визначили його цілі та завдання.

Мета статті. Основними цілями статті є уза-
гальнення понять «ризик», «підприємницький 
ризик»; систематизація класифікаційних ознак 
підприємницького ризику; характеристика під-
приємницьких ризиків відповідно до сформова-
ної класифікації.

Виклад основного матеріалу. Одним із 
перших розглянув проблеми виникнення еконо-
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мічних ризиків А. Маршалл. Він започаткував 
неокласичну теорію ризику. Дж.М. Кейнс вів 
у науку поняття «схильність до ризику», характе-
ризуючи інвестиційні і підприємницькі ризики, 
одним з перших розпочав класифікацію ризиків. 
Вартість товару, на думку Дж.М. Кейнса, пови-
нна включати величину витрат, пов'язаних з під-
вищеним зносом устаткування, змінами ринко-
вої кон'юнктури і цін, а також з руйнуваннями 
в результаті аварій і катастроф, які він називав 
витратами ризику, необхідними для компенсації 
відхилень фактичної виручки товару від очіку-
ваної величини [2].

Ризик як економічна категорія являє собою 
відносини між учасниками інвестиційних відно-
син. Ризик можна розглядати з двох точок зору – 
як передбачуваний ризик і як реальний ризик. 
Проте, з якої б сторони ми не підходили до кате-
горії ризику, ключовим є те, що він відноситься 
як до збитків, так і до прибутків [3]. Поняття «ри-
зик» розглядають як дію, подію, ситуацію, неви-
значеність, вірогідність.

Варто відмітити, що ризик – головна ознака 
підприємницької діяльності. Підприємства мають 
здатність до ризику при здійсненні поточної, опе-
раційної, стратегічної, довгострокової діяльності. 

А.Е. Воронкова під ризиком розуміє потенційну 
небезпеку втрат, які випливають із специфіки тих 
чи інших явищ природи або видів діяльності люди-
ни [4]. Ризику притаманні наступні риси: економіч-
на природа; альтернативність; невизначеність ре-
зультатів; коливання рівня ризику; постійність [5]. 

Під підприємницьким ризиком розуміємо 
ймовірність настання несприятливих подій 
у процесі виробничої, збутової чи фінансової ді-
яльності, в результаті яких суб’єкти господарю-
вання можуть зазнати збитків, витрат, недоотри-
мати доходи.

Підприємницький ризик визначається залеж-
ністю від зовнішнього середовища (політичних, 
природно-кліматичних, соціальних і інших зовніш-
ніх чинників) та внутрішніх факторів (спеціаліза-
ція, матеріально-технічна база, кадрова політика, 
маркетинг, фінанси, менеджмент тощо) [6, с. 188]. 

Причинами виникнення підприємницьких 
ризиків є нестабільність економічного та полі-
тичного розвитку, кредитна політика, ціновий 
механізм та інфляційні процеси, неузгодже-
ність між собою нормативних та законодавчих 
актів, що регулюють підприємницьку діяльність 
в Україні тощо.

Метою систематизації класифікаційних ознак 
підприємницького ризику є визначення джерела 
певного виду ризику та формування методів й ін-
струментів його управління.

Групувати підприємницькі ризики можна 
з використанням різних класифікаційних ознак 
(таблиця 1).

За видами діяльності підприємства підприєм-
ницькі ризики поділяють на виробничі, комер-
ційні та фінансові. Виробничий ризик пов'язаний 
із невиконанням підприємством своїх планів 
та зобов’язань із виробництва продукції, товарів, 
послуг, інших видів виробничої діяльності у ре-
зультаті впливу як зовнішнього середовища, так 
і внутрішніх чинників.

Комерційні ризики – це ризики втрат у ре-
зультаті зниження обсягів реалізації, неперед-

бачуване зниження обсягів закупок, підвищення 
закупівельної ціни на товар, підвищення витрат 
обігу, витрати товару в процесі обігу. Комерційні 
ризики поділяють на майнові, торгові, маркетин-
гові, ділові та розрахункові.

Фінансовий ризик виникає у зв’язку із не-
можливістю виконання фірмою своїх фінансових 
зобов’язань з причини зміни купівельної сили 
грошей, нездійснення платежів, зміни валютних 
курсів [7, с. 12] Варто відмітити, що підприєм-
ницький ризик не слід ототожнювати із фінансо-
вим ризиком, оскільки останній є його різновидом.

За мірою впливу на діяльність підприємства 
підприємницькі ризики поділяють допустимі 
(створюють загрозу повної втрати прибутку); кри-
тичні (формують загрозу повної втрати виручки); 
катастрофічні (загроза банкрутства підприємства).

За джерелами виникнення підприємницькі ри-
зики поділяють на зовнішні (непідвладні підпри-
ємству, тобто компанія не може на них вплинути, а 
може лише передбачати) та внутрішні (виникають 
безпосередньо в самому підприємстві) [8].

За часом впливу підприємницькі ризики 
можна розділити на короткострокові та постійні. 
Короткострокові ризики існують протягом певно-
го проміжку часу і, в принципі, можуть бути чіт-
ко визначені. Постійні ризики безперервно за-
грожують підприємницькій діяльності компанії 
в конкретному географічному регіоні або сфері 
комерційної діяльності [8].

Слід відмітити, що розглянуті види підпри-
ємницьких ризиків є загальними для усіх видів 
діяльності.

Висновки і пропозиції. Підводячи підсум-
ки, слід зазначити, що підприємницький ризик 

Таблиця 1
Класифікація підприємницьких ризиків

Ознака Вид ризику

За видами діяльності 
підприємства

– виробничий ризик;
– фінансовий ризик;
– комерційний ризик

За мірою впливу на 
діяльність підприємства

– допустимий ризик;
– критичний ризик;
– катастрофічний ризик

За джерелами 
виникнення

– зовнішній ризик;
– внутрішній ризик

За тривалістю в часі – короткострокові ризики;
– постійні ризики.

За можливістю 
прогнозування

– прогнозовані ризики;
– непрогнозовані ризики;
– форс-мажорні ризики.

За масштабом впливу – глобальні ризики;
– локальні ризики

За типами

– раціональний 
(обґрунтований) ризик;
– нераціональний 
(необґрунтований) ризик;
– авантюрний (азартний) 
ризик

За рівнем втрат

– мінімальний ризик;
– середній ризик;
– оптимальний ризик;
– максимальний;
– критичний ризик;
– катастрофічний ризики

За часом дії
– ретроспективні ризики;
– поточні ризики;
– перспективні ризики
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є невід’ємною частиною діяльності підприємства. 
Підприємницькі ризики потребують комплек-
сного підходу щодо вивчення впливу на діяль-
ність підприємства, адже неврахування хоча б 
одного із них може призвести до диспропорцій 
його розвитку. Систематизація класифікаційних 
ознак підприємницьких ризиків дозволяє розро-
бити методи з їхнього управління та визначити 
причини виникнення, оскільки уникнути під-

приємницького ризику неможливо. Основними 
методами зниження підприємницького ризику є: 
розподіл ризику між учасниками підприємниць-
кої діяльності; страхування ризику; резервуван-
ня коштів на покриття непередбачених витрат; 
нейтралізація часткових ризиків; зниження ри-
зику в плані фінансування У подальших дослід-
женнях необхідно розробити механізм управлін-
ня підприємницькими ризиками.
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