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У статті вивчені поняття, сутність фінансових ризиків, їх класифікація за окремими критеріями. Наве-
дені існуючі в науковій літературі методи зниження фінансових ризиків та викладена їх систематизована
класифікація. Запропоновані додаткові методи зниження фінансових ризиків, які дозволяють краще врахо-
вувати специфіку діяльності окремих підприємств.
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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку економіки в Україні діяльність підприємств пов’язана з різноманітними

фінансовими ризиками, що генеруються як з внутрішніми умовами функціонування підприємств, так і
зовнішнім середовищем. Будь-яка фінансова діяльність пов’язана з ризиком, тому питання управління фінан-
совими ризиками набуває останніми роками дедалі більшої актуальності.

Управління фінансовими ризиками займає особливе місце у фінансовому менеджменті, так як вони тісно
пов’язані з фінансовими відносинами підприємств, більш ніж інші піддаються впливу зовнішнього середо-
вища, яке в сучасних умовах є досить непередбачуваним.

Оскільки на сьогодні фінансові ризики підприємств є найбільш загрозливими і руйнівними, то це обу-
мовлює необхідність їх подальшого наукового дослідження, вивчення питань сутності, видів фінансових
ризиків та методів управління ними.

Значний внесок у дослідження питань сутності, класифікації та шляхів мінімізації фінансових ризиків
зробили відомі вітчизняні та зарубіжні науковці: М.І. Диба [6], С.С. Осадець [9], І.О. Бланк [3], О.С. Стояно-
ва [11], І.Т. Балабанов [2], Г.В. Чернова [12], А.П. Гайдуцький [4], Е.Дж. Долан [7] та інші. Але мінливість
умов економічного середовища потребує подальшого дослідження цієї проблеми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — дослідити види фінансових ризиків та методи їх зниження в умовах ринкової економіки.
Завдання статті — розглянути поняття, сутність окремих видів фінансових ризиків та зміст методів за-

безпечення їх зниження.
РЕЗУЛЬТАТИ
Поняття ризику в літературі пов’язується з усвідомленням небезпеки, загрози, ненадійності, невизначе-

ності, невпевненості, випадковості, збитку [9, с. 62].
Слід зазначити, що існує багато визначень поняття «ризик». В найбільш загальному вигляді під ризиком

розуміють вірогідність виникнення збитків або недоотримання прибутків в порівнянні з прогнозованим
варіантом [8], тобто це ситуативна характеристика діяльності, що складається з невизначеності її результату
і можливих кроків, за допомогою яких її можна оптимізувати.

Діяльність підприємств в умовах ринкової економіки тісно пов’язана з різними видами ризиків. Найваж-
ливішою складовою ризику виступає фінансовий ризик, аналіз якого повинен проводитися при ухваленні
будь-якого фінансового рішення.

Фінансовий ризик є результатом вибору його власниками або менеджерами альтернативного фінансового
рішення, спрямованого на досягнення бажаного цільового результату фінансової діяльності при вірогідності
настання економічного збитку (фінансових втрат) через невизначеність умов його реалізації [3, с. 522].

Наочно фінансові ризики можна розглянути у розрізі наступних груп та видів у таблиці 1.
Як правило, всі види фінансових ризиків взаємозв’язані і зміна одного виду ризику може суттєво впли-

нути на фінансово-господарську діяльність підприємства та призвести до неочікуваних наслідків. Саме тому
необхідно розглянути класифікацію відомого вченого І.О. Бланка, який виділяє інші види фінансових ри-
зиків (табл. 2).

До інших видів ризиків, які по мірі вірогідності виникнення або рівня фінансових втрат не такі значущі
для підприємств, як розглянуті вище, відносяться ризики стихійних лих та інші аналогічні «форс-мажорні
ризики», які можуть привести не лише до втрати передбаченого доходу, але й частини активів підприємства
(основних засобів; запасів товарно-матеріальних цінностей); ризик несвоєчасного здійснення розрахунко-
во-касових операцій (пов’язаний з невдалим вибором обслуговуючого комерційного банку); емісійний ри-
зик та ін.

Розглянуті види ризиків можна класифікувати по декількох критеріях: по об’єкту, що характеризується;
по сукупності досліджуваних інструментів; по комплексності; за джерелами виникнення; по характеру фінан-
сових наслідків; по характеру прояву в часі; за рівнем можливих фінансових втрат; по можливості передба-
чення; по можливості страхування [3].

По об’єкту, що характеризується, виділяють наступні групи фінансових ризиків:
 ризик окремої фінансової операції. Він характеризує в комплексі увесь спектр видів фінансових ри-

зиків, властивих певній фінансовій операції (наприклад, ризик, властивий придбанню конкретної акції);
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Таблиця 1
Характеристика груп та видів фінансових ризиків *

Групи фінансових ризиків Види фінансових
ризиків Характеристика

Інфляційний ризик При зростанні інфляції, отримувані грошові доходи
знецінюються з погляду реальної купівельної спромож-
ності швидше, ніж ростуть. У таких умовах підпри-
ємець несе реальні втрати.

Дефляційний ризик При зростанні дефляції відбуваються падіння рівня цін,
погіршення економічних умов підприємництва і зни-
ження доходів.

Валютні ризики Ризики, які представляють собою небезпеку валютних
втрат, пов'язаних із зміною курсу однієї іноземної ва-
люти по відношенню до іншої при проведенні зовніш-
ньоекономічних, кредитних і інших валютних операцій.

Ризики, пов'язані з купі-
вельною спроможністю

грошей

Ризики ліквідності Пов'язані з можливістю втрат при реалізації цінних па-
перів або інших товарів із-за зміни оцінки їх якості і
споживної вартості.

Ризик реального
інвестування (прое-

ктний ризик)

Невизначеність доходів від реалізації інвестиційного
проекту, пов'язана з можливістю виникнення несприят-
ливих ситуацій та їхніх наслідків на одній зі стадій
здійснення інвестиційного процесу. Загальноприйнятий
набір ризиків, що оцінюється інвестором при виборі
того або іншого інвестиційного проекту, містить у собі
загальноекономічний, фінансовий, ринковий, політич-
ний, підприємницький, проектний, технічний, галузе-
вий й інший ризики.

Ризик фінансового
інвестування (порт-

фельний ризик)

Ймовірність недоодержання доходів від цінних паперів
у зв'язку зі зміною кон'юнктури інвестиційного ринку.
Ризики фінансового інвестування властиві окремим
інвестиційним операціям по придбанню цінних паперів.
До них належать: відсотковий ризик, ринковий ризик,
ризик ліквідності, комерційний ризик та інші види ри-
зиків.

Ризики, пов'язані з вкла-
денням капіталу (інвес-

тиційні ризики)

Ризик інноваційно-
го інвестування

Пов'язаний з невизначеністю доходів від вкладення гро-
шових коштів у розвиток нової техніки та технологій,
які є результатом досягнень науково-технічного про-
гресу.

Авансовий ризик Виникає при укладенні будь-якого контракту, якщо по
ньому передбачається постачання готових виробів про-
ти платежу покупця.
Суть ризику — підприємство-продавець (носій ризику)
несе при виробництві (або закупівлі) товару певні ви-
трати, які на момент виробництва (або закупівлі) нічим
не покриті, тобто з позицій балансу ризикоутримувача
можуть покриватися тільки прибутком попередніх пе-
ріодів. Якщо підприємство не має ефективно налаго-
дженого обороту, то несе авансовий ризик, який вира-
жається у формуванні складських запасів нереалізова-
ного товару.

Ризики, пов'язані з фор-
мою організації госпо-

дарської діяльності під-
приємства

Оборотний ризик Припускає настання дефіциту фінансових ресурсів про-
тягом періоду регулярного обороту: при постійній
швидкості реалізації продукції у підприємства можуть
виникати різні за швидкістю обороти фінансових ре-
сурсів.

* Складено на основі [2, с.  259-260]

 ризик різ-
них видів фі-
нансової діяль-
ності (наприк-
лад, ризик інвес-
тиційної або кре-
дитної діяльності
підприємства);

 ризик фі-
нансової діяль-
ності підприєм-
ства в цілому.
Комплекс різних
видів ризиків,
властивих фі-
нансовій діяль-
ності підприєм-
ства, визначаєть-
ся специфікою
організаційно-
правової форми
його діяльності,
структурою ка-
піталу, структу-
рою активів, спів-
відношенням по-
стійних та змін-
них витрат і т.п.

По сукупно-
сті досліджува-
них інструмен-
тів фінансові ри-
зики підрозділя-
ються на на-
ступні групи:

 індивідуаль-
ний фінансовий
ризик. Він ха-
рактеризує су-
купний ризик,
властивий окре-
мим фінансовим
інструментам;

 портфель-
ний фінансовий
ризик. Він харак-
теризує сукупний
ризик, властивий
комплексу одно-
функціональних
фінансових інструментів, об’єднаних в портфель (наприклад, кредитний портфель підприємства, інвести-
ційний портфель підприємства і т.п.).

По комплексності виділяють наступні групи ризиків:
 простий фінансовий ризик. Він характеризує вид фінансового ризику, який не розділяється на окремі

його підвиди (наприклад, інфляційний ризик);
 складний фінансовий ризик. Він характеризує вид фінансового ризику, який містить комплекс його

підвидів (наприклад, інвестиційний ризик, який включає ризик інвестиційного проекту).
За джерелами виникнення виділяють наступні групи фінансових ризиків:
 зовнішній, систематичний або ринковий ризик (всі терміни визначають цей ризик як незалежний від

діяльності підприємства). Цей вид ризику характерний для усіх учасників фінансової діяльності та усіх
видів фінансових операцій. Він виникає при зміні окремих стадій економічного циклу, зміні кон’юнктури
фінансового ринку та у ряді інших аналогічних випадків, на які підприємство в процесі своєї діяльності
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Таблиця 2
Економічна характеристика видів фінансових ризиків *

№
п/п Види фінансових ризиків Характеристика

1. Ризик зниження фінансової
стійкості (або ризик пору-
шення рівноваги фінансово-
го розвитку)

Ризик генерується недосконалістю структури капіталу (надмірною
часткою використовуваних позикових коштів), що породжує незбала-
нсованість позитивного і негативного грошових потоків підприємства
по об'ємах.

2. Ризик неплатоспроможності
(або ризик незбалансованої
ліквідності) підприємства

Ризик генерується зниженням рівня ліквідності оборотних активів, що
породжує розбалансованість позитивного і негативного грошових
потоків підприємства в часі. По своїх фінансових наслідках цей вид
ризику належить до найбільш небезпечних.

3. Інвестиційний ризик Характеризує можливість виникнення фінансових втрат в процесі
здійснення інвестиційної діяльності підприємства. Відповідно до ви-
дів цієї діяльності виділяються і види інвестиційного ризику: ризик
реального інвестування і ризик фінансового інвестування.

4. Інфляційний ризик Ризик характеризується можливістю знецінення реальної вартості капіта-
лу (у формі фінансових активів підприємства), а також очікуваних при-
бутків від здійснення фінансових операцій в умовах інфляції.

5. Процентний ризик Полягає в непередбаченій зміні процентної ставки на фінансовому
ринку (як депозитної, так і кредитної). Причинами виникнення цього
виду фінансового ризику є: зміна кон'юнктури фінансового ринку під
впливом державного регулювання; зростання або зниження пропози-
ції вільних грошових ресурсів та інші чинники.

6. Валютний ризик Ризик, властивий підприємствам, які ведуть зовнішньоекономічну діяль-
ність (імпортують сировину, матеріали, напівфабрикати та експортують
готову продукцію). Проявляється в недоотриманні передбачених прибут-
ків в результаті безпосередньої дії зміни обмінного курсу іноземної ва-
люти, що використовується в зовнішньоекономічних операціях підпри-
ємства, на очікувані грошові потоки від цих операцій.

7. Депозитний ризик Відображає можливість неповернення депозитних вкладів (непога-
шення депозитних сертифікатів).

8. Кредитний ризик Існує у фінансовій діяльності підприємства при наданні товарного
(комерційного) або споживчого кредиту покупцям. Формою його про-
яву є ризик неплатежу або несвоєчасного розрахунку за відпущену
підприємством в кредит готову продукцію.

9. Податковий ризик Ризик має ряд проявів: вірогідність впровадження нових видів подат-
ків і зборів на здійснення окремих аспектів господарської діяльності;
можливість збільшення рівня ставок діючих податків і зборів; зміна
термінів і умов здійснення окремих податкових платежів; вірогідність
відміни діючих податкових пільг у сфері господарської діяльності
підприємства.

10. Структурний ризик Генерується неефективним фінансуванням поточних витрат підпри-
ємства, що обумовлює високу питому вагу постійних витрат в загаль-
ній їх сумі [15].

11. Інноваційний фінансовий
ризик

Пов'язаний з впровадженням нових фінансових технологій, викорис-
танням нових фінансових інструментів і т.п.

12. Криміногенний ризик Проявляється у формі оголошення його партнерами фіктивного банк-
рутства; підробки документів, що забезпечують незаконне привлас-
нення сторонніми особами грошових і інших активів; розкрадання
окремих видів активів власним персоналом та ін.

* Складено на основі [3, с. 524-526]

вплинути не мо-
же. До цієї гру-
пи ризиків мо-
жуть бути відне-
сені: інфляцій-
ний ризик, про-
центний ризик,
валютний ри-
зик, податковий
ризик і частко-
во інвестицій-
ний ризик (при
зміні макроеко-
номічних умов
інвестування);

 внутріш-
ній, несистема-
тичний або спе-
цифічний ризик
(всі терміни ви-
значають цей фі-
нансовий ризик
як залежний від
діяльності конк-
ретного підпри-
ємства). Він мо-
же бути пов’яза-
ний з некваліфі-
кованим фінан-
совим менедж-
ментом, неефек-
тивною структу-
рою активів і ка-
піталу, надмір-
ною прихильні-
стю до ризико-
вих фінансових
операцій з висо-
кою нормою
прибутку, недо-
оцінкою госпо-
дарських парт-
нерів та іншими
аналогічними
чинниками, не-
гативні наслідки
яких значною

мірою можна запобігти за рахунок ефективного управління фінансовими ризиками.
По характеру фінансових наслідків всі ризики підрозділяються на такі групи:
 ризик, що призводить тільки до економічних втрат. При цьому виді ризику фінансові наслідки можуть

бути тільки негативними (втрата доходу або капіталу);
 ризик, що призводить тільки до упущеної вигоди. Він характеризує ситуацію, коли підприємство через

об’єктивні і суб’єктивні причини, що склалися, не може здійснити заплановану фінансову операцію;
 ризик, що тягне як економічні втрати, так і додаткові прибутки. У літературі цей вид фінансового ризи-

ку часто називається «спекулятивним фінансовим ризиком», оскільки він пов’язується із здійсненням спеку-
лятивних фінансових операцій.

По характеру прояву в часі виділяють дві групи фінансових ризиків:
 постійний фінансовий ризик. Він характерний для усього періоду здійснення фінансової операції і

пов’язаний з дією постійних чинників (наприклад, процентний ризик, валютний ризик і т.п.);
 тимчасовий фінансовий ризик. Він характеризує ризик, що носить перманентний характер, виникає

лише на окремих етапах здійснення фінансової операції (наприклад, ризик неплатоспроможності ефектив-
но функціонуючого підприємства).
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За рівнем можливих фінансових втрат ризики підрозділяються на наступні групи:
 допустимий фінансовий ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати по якому не перевищують

розрахункової суми прибутку по здійснюваній фінансовій операції;
 критичний фінансовий ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати по якому не перевищують

розрахункової суми валового доходу по здійснюваній фінансовій операції;
 катастрофічний фінансовий ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати по якому визначаються

частковою або повною втратою власного капіталу (цей вид ризику може супроводжуватися втратою і пози-
кового капіталу).

По можливості передбачення фінансові ризики підрозділяються на наступні дві групи:
 прогнозований фінансовий ризик. Він характеризує ті види ризиків, які пов’язані з циклічним розвитком

економіки, зміною стадій кон’юнктури фінансового ринку, передбачуваним розвитком конкуренції і т.п. Пе-
редбачуваність фінансових ризиків носить відносний характер, оскільки прогнозування зі 100%-вим результа-
том виключає дане явище з категорії ризиків (наприклад, інфляційний ризик, процентний ризик і т.п.);

 непрогнозований фінансовий ризик. Він характеризує види фінансових ризиків, що відрізняються пов-
ною непередбачуваністю прояву (наприклад, ризики форс-мажорної групи, податковий ризик і т.п.).

По можливості страхування фінансові ризики підрозділяються також на дві групи:
 фінансові ризики, що страхуються. До них відносяться ризики, які можуть бути передані в порядку

зовнішнього страхування відповідним страховим організаціям;
 фінансові ризики, що не страхуються. До них відносяться ті їх види, по яких відсутня пропозиція

відповідних страхових продуктів на страховому ринку.
Управління фінансовими ризиками представляє собою систему принципів і методів розробки та реалі-

зації ризикових рішень, що забезпечують всебічну оцінку різних видів фінансових ризиків і нейтралізацію
їх можливих негативних наслідків [3].

Головною метою управління фінансовими ризиками є забезпечення фінансової безпеки підприємства в
процесі його розвитку і запобігання можливому зниженню його ринкової вартості.

У системі методів управління фінансовими ризиками підприємства основна роль належить внутрішнім
і зовнішнім механізмам нейтралізації ризиків.

Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків представляють собою систему методів мінімізації
їх негативних наслідків, що обираються і здійснюються в рамках самого підприємства.

Основним об’єктом використання внутрішніх механізмів нейтралізації є як правило, всі види допусти-
мих фінансових ризиків, значна частина ризиків критичної групи, а також не страховані катастрофічні ризи-
ки, якщо вони приймаються підприємством в силу об’єктивної необхідності. У сучасних умовах внутрішні
механізми нейтралізації охоплюють переважну частину фінансових ризиків підприємства.

Перевагою використання внутрішніх механізмів мінімізації фінансових ризиків є високий ступінь аль-
тернативності прийнятих управлінських рішень, не залежних, як правило, від інших суб’єктів господарю-
вання. Вони виходять з конкретних умов здійснення фінансової діяльності підприємства і його фінансових
можливостей, дозволяють в найбільшій мірі врахувати вплив внутрішніх чинників на рівень фінансових
ризиків в процесі мінімізації їх негативних наслідків.

Система внутрішніх і зовнішніх механізмів мінімізації фінансових ризиків передбачає використання
окремих методів [13].

Для зниження ступеню фінансового ризику застосовуються наступні методи, перелік яких в літературі
досить різноманітний.

В.М. Гранатуров рекомендує використовувати такі методи зниження фінансових ризиків, як страхування
(майнову форму, хеджування, страхування відповідальності, співстрахування, перестрахування, самостраху-
вання), резервування коштів, диверсифікацію, лімітування [5]. Г.В. Чернова пропонує наступні види методів
зниження фінансових ризиків: метод відмови від ризику; метод зниження частоти збитку або запобігання збит-
кам; метод прийняття ризику на себе; метод зменшення розміру збитків; метод розподілу ризику; метод аут-
сорсингу ризику; метод запобігання збиткам; страхування; самострахування; метод передачі ризику [12].

Систематизувавши існуючі в літературі класифікації методів зниження фінансових ризиків, вважаємо за
доцільне виділити найважливіші з них: ухилення від ризику; перейняття ризику на себе; передача ризику;
розподіл ризиків; об’єднання ризику; диверсифікація; лімітування; страхування; самострахування; хеджу-
вання; використання внутрішніх фінансових нормативів; інші методи мінімізації фінансового ризику.

Ухилення від ризику — це найбільш простий і радикальний напрям нейтралізації фінансових ризиків.
Воно дозволяє повністю уникнути потенційних втрат, пов’язаних з фінансовими ризиками, однак, з іншого
боку, не дозволяє отримати прибуток, пов’язаний з ризикованою діяльністю. Окрім цього, ухилення від
фінансового ризику може бути просто неможливим, і ухилення від одного виду ризику може привести до
виникнення інших. Тому, як правило, цей спосіб застосовний лише відносно дуже великих ризиків.

Не від усіх видів фінансових ризиків підприємству вдається ухилитися, велику частину з них доводиться
брати на себе. Деякі фінансові ризики приймаються, тому що несуть в собі потенціал можливого прибутку,
інші приймаються через їх неминучість [14].

Перейняття ризику на себе — це залишення усього (або частини) ризику за компанією і покриття можли-
вих втрат власними коштами [10].



54
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №3

Землячова О.А., Савочка Л.С. Класифікація фінансових ризиків та методи їх зниження

При перейнятті ризику на себе основним завданням підприємства є дослідження джерел необхідних
ресурсів для покриття можливих втрат. В даному випадку втрати покриваються з будь-яких ресурсів, що
залишилися після настання фінансового ризику і як наслідок, — понесення втрат. Якщо ресурсів, що зали-
шилися, у підприємства недостатньо, це може привести до скорочення об’ємів бізнесу.

Наступним можливим методом нейтралізації фінансових ризиків, що виникають у фінансовій діяльності
підприємства, є передача або трансферт ризику партнерам по окремих фінансових операціях шляхом укла-
дення контрактів. При цьому господарським партнерам передається та частина фінансових ризиків підпри-
ємства, по якій вони мають більше можливостей нейтралізації їх негативних наслідків і, як правило, мають
в розпорядженні ефективніші способи внутрішнього страхового захисту.

Передача ризику в сучасній практиці управління фінансовими ризиками здійснюється по наступних ос-
новних напрямах:

 передача ризиків шляхом укладення договору факторингу;
 передача ризику шляхом укладення договору поручительства;
 передача ризиків постачальникам сировини і матеріалів;
 передача ризиків шляхом укладання біржових угод.
В цілому ж передача ризику відбувається, якщо в укладеному сторонами контракті існує положення

відносно передачі конкретних (або усіх) фінансових ризиків контрагентові. Сторона, що перейняла на себе
ризик, зазвичай повторно передає його, уклавши договір страхування відповідальності.

Найбільш небезпечні по своїх наслідках фінансові ризики підлягають нейтралізації шляхом страхуван-
ня, що також виступає способом передачі ризику. Стороною, що приймає фінансові ризики, в даному випад-
ку виступає страхова компанія [14].

Розподіл ризиків — механізм цього напряму мінімізації фінансових ризиків заснований на частковому їх
трансферті (передачі) партнерам по окремих фінансових операціях.

Найпоширенішими напрямами розподілу ризиків є [1]:
 розподіл ризику між учасниками інвестиційного проекту. В процесі такого розподілу підприємство може

здійснити трансферт підрядчикам фінансових ризиків, пов’язаних з невиконанням календарного плану буді-
вельно-монтажних робіт, низькою якістю цих робіт, розкраданням переданих їм будівельних матеріалів і де-
яких інших. Для підприємства, що здійснює трансферт таких ризиків, їх нейтралізація полягає в переробці
робіт за рахунок підрядчика, виплати їм сум штрафів і в інших формах відшкодування понесених втрат;

 розподіл ризику між підприємством і постачальниками сировини та матеріалів. Предметом такого роз-
поділу є передусім фінансові ризики, пов’язані з втратою (псуванням) майна (активів) в процесі їх транс-
портування і здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт;

 розподіл ризику між учасниками лізингової операції. Так, при оперативному лізингу підприємство
передає орендодавцеві ризик морального застарівання використовуваного активу, ризик втрати ним технічній
продуктивності;

 розподіл ризику між учасниками факторингової (форфейтингової) операції. Предметом такого розпо-
ділу є передусім кредитний ризик підприємства, який в переважній його частці передається відповідному
фінансовому інституту — комерційному банку або факторинговій компанії.

При об’єднанні ризику підприємство має можливість зменшити рівень власного ризику, залучаючи до
рішення загальних проблем як партнерів інші підприємства і навіть фізичних осіб, зацікавлених в успіху
загальної справи. Для цього можуть створюватися акціонерні товариства, фінансово-промислові групи;
підприємства можуть купувати або обмінюватися акціями один одного, вступати в різні консорціуми, асо-
ціації, концерни.

Таким чином, під об’єднанням фінансового ризику розуміється метод його зниження, при якому ризик
ділиться між декількома суб’єктами економіки. Об’єднуючи зусилля у вирішенні проблеми, декілька підпри-
ємницьких фірм можуть розділити між собою як можливий прибуток, так і збитки від її реалізації. Як прави-
ло, пошуки партнерів проводяться серед тих підприємств, які мають в своєму розпорядженні додаткові
фінансові ресурси, а також інформацію про стан і особливості фінансового ринку [14].

Диверсифікація — це процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які безпосередньо не
пов’язані між собою. Вона є способом зниження ступеню фінансового ризику, дозволяє уникнути частини
ризику при розподілі капіталу між різноманітними видами діяльності. Наприклад, придбання інвестором
акцій п’яти різних акціонерних товариств замість акцій одного товариства збільшує вірогідність отримання
ним середнього доходу в п’ять разів і відповідно в п’ять разів знижує ступінь ризику [11, с. 477].

Механізм диверсифікації, заснований на розподілі ризиків, використовується передусім для нейтралі-
зації негативних фінансових наслідків несистематичних (специфічних) видів ризиків. Він ефективний при
зниженні таких видів фінансових ризиків, як: кредитний, депозитний, інвестиційний, валютний.

Основними формами диверсифікації фінансових ризиків підприємства є:
 диверсифікація видів фінансової діяльності, яка передбачає використання альтернативних можливос-

тей отримання доходу від різних фінансових операцій;
 диверсифікація валютного портфеля підприємства, яка передбачає вибір для проведення зовнішньо-

економічних операцій декількох видів валют;
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 диверсифікація депозитного портфеля, яка передбачає розміщення великих сум тимчасово вільних
грошових коштів на зберігання в декількох банках;

 диверсифікація кредитного портфеля, яка передбачає різноманітність покупців продукції підприєм-
ства і спрямована на зменшення його кредитного ризику;

 диверсифікація портфеля цінних паперів, яка дозволяє знижувати рівень несистематичного ризику
портфеля, не зменшуючи при цьому рівень його прибутковості;

 диверсифікація програми реального інвестування, яка передбачає включення в програму інвестування
різних інвестиційних проектів з альтернативною галузевою і регіональною спрямованістю, що дозволяє
понизити загальний інвестиційний ризик за програмою.

Характеризуючи механізм диверсифікації в цілому, слід зазначити, що він вибірково впливає на знижен-
ня негативних наслідків окремих фінансових ризиків. Забезпечуючи безперечний ефект в нейтралізації ком-
плексних, портфельних фінансових ризиків несистематичної (специфічної) групи, він не дає ефекту в нейт-
ралізації більшої частини систематичних ризиків: інфляційного, податкового та інших. Тому використання
цього механізму носить на підприємстві обмежений характер [1, с. 19].

Лімітування — це встановлення ліміту, тобто граничних сум витрат, продажів, кредиту і т.д. Лімітування
є важливим прийомом зниження ступеню ризику і застосовується банками при видачі позик, укладенні до-
говору овердрафту і т.п.

Господарюючими суб’єктами лімітування застосовується при продажі товарів в кредит, наданні позик,
визначенні сум вкладення капіталу і т.п. [11, с. 479]

Одним з найбільш поширених способів зниження ступеню фінансового ризику виступає страхування [2,
с. 272]. Страхування фінансових ризиків — це страхування, що передбачає обов’язки страховика по страхо-
вих виплатах у розмірі повної або часткової компенсації втрат прибутків (додаткових витрат) особи, на
користь якої укладений договір страхування, викликаних наступними подіями: зупинка або скорочення об-
сягу виробництва в результаті обумовлених в договорі подій; банкрутство; непередбачені витрати; невико-
нання (неналежне виконання) договірних зобов’язань контрагентом застрахованої особи, що є кредитором
по угоді; понесені застрахованою особою судові витрати; інші події.

Страхування фінансових ризиків відноситься до страхування відповідальності, проте часто його умови
включаються в договір страхування майна. У такому разі страхова компанія відшкодовує страхувальникові
не лише збиток, нанесений застрахованому майну, але й не отриманий внаслідок зупинки виробництва (в
результаті страхового випадку) прибуток.

В практиці вітчизняного страхування найбільше поширення отримало страхування фінансових ризиків,
пов’язаних з невиконанням зобов’язань клієнтами (контрагентами) страхувальника. Це може бути фінансо-
вий ризик як по одній, так і по декількох однотипних угодах (ризик за договором купівлі-продажу або поста-
чання товару). Наприклад, постачальник, направляючи товар покупцеві з умовою наступної оплати цього
товару, може укласти договір страхування фінансового ризику, за умовами якого страховик зобов’язаний
відшкодувати страхувальникові (постачальникові) неотримані прибутки у разі невиконання покупцем (кон-
трагентом страхувальника) своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу товару [14].

Самострахування означає, що підприємець вважає за краще відшкодовувати свої втрати за рахунок ре-
зервних фондів, а не купувати страховий поліс у страховика. Тим самим він економить на витратах по сплаті
страхових внесків. Створення підприємцем відособленого фонду відшкодування можливих збитків у ви-
робничо-торговельному процесі виражає суть самострахування.

Основними формами цього напряму нейтралізації фінансових ризиків є:
 формування резервного (страхового) фонду підприємства;
 формування цільових резервних фондів;
 формування системи страхових запасів матеріальних і фінансових ресурсів по окремих елементах обо-

ротних активів підприємства;
 нерозподілений залишок прибутку, отриманого в звітному періоді [1, с. 20].
Хеджування як метод зниження фінансових ризиків представляє собою страхування ризиків від неспри-

ятливих змін цін на будь-які товарно-матеріальні цінності по контрактах і комерційних операціях, що перед-
бачають постачання (продажі) товарів в майбутніх періодах [11, с. 481].

Науковці виділяють два види операцій хеджування: хеджування на підвищення і хеджування на пониження.
Хеджування на підвищення, або хеджування купівлею, є біржовою операцією по купівлі термінових

контрактів або опціонів. Хедж на підвищення застосовується в тих випадках, коли необхідно застрахуватися
від можливого підвищення цін (курсів) в майбутньому. Він дозволяє встановити покупну ціну набагато рані-
ше, ніж був придбаний реальний товар [11, с. 482].

Хеджування на пониження, або хеджування продажем — це біржова операція з продажу термінового
контракту. Хеджер, що здійснює хеджування на пониження, припускає зробити в майбутньому продаж това-
ру, і тому, продаючи на біржі терміновий контракт або опціон, він страхує себе від можливого зниження цін
в майбутньому [11, с. 482].

Хеджер прагне понизити ризик, викликаний невизначеністю цін на ринку, за допомогою купівлі або
продажу термінових контрактів. Це дає можливість зафіксувати ціну і зробити прибутки або витрати більш
передбачуваними. При цьому ризик, пов’язаний з хеджуванням, не зникає. Його беруть на себе спекулянти,
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тобто підприємці, що йдуть на певний, заздалегідь розрахований ризик [11, с. 482]. Переймаючи на себе
ризик, сподіваючись на отримання прибутку при грі на різниці цін, вони виконують роль стабілізатора цін.
При купівлі термінових контрактів на біржі спекулянт вносить гарантійний внесок, яким і визначається
величина його ризику. Якщо ціна товару (курс валюти, цінних паперів) знизилася, то спекулянт, що купив
раніше контракт, втрачає суму, рівну гарантійному внеску. Якщо ціна товару зросла, то спекулянт повертає
собі суму, рівну гарантійному внеску, і отримує додатковий прибуток від різниці в цінах товару і купленого
контракту [11, с. 483].

Мінімізувати фінансові ризики підприємство може також шляхом встановлення і використання внутрішніх
фінансових нормативів в процесі розробки програми здійснення певних фінансових операцій або фінансо-
вої діяльності підприємства в цілому. Система внутрішніх фінансових нормативів може включати:

 граничний розмір позикових коштів, використовуваних у виробничо-господарській діяльності підприємства;
 максимальний розмір комерційного або споживчого кредиту, що надається одному покупцеві;
 мінімальний розмір активів у високоліквідній формі;
 максимальний розмір депозитного вкладу, що розміщується в одному банку;
 максимальний розмір коштів, що витрачаються на придбання цінних паперів одного емітента та ін.
Ці нормативи, повинна розробляти фінансова служба самого підприємства, яка краще, ніж будь-хто, знає

особливості його фінансової та виробничої діяльності.
До інших методів мінімізації фінансового ризику відносяться: забезпечення затребування з контрагента

по фінансовій операції додаткового рівня премії за ризик; отримання від контрагентів певних гарантій; ско-
рочення переліку форс-мажорних обставин в контрактах з контрагентами; забезпечення компенсації мож-
ливих фінансових втрат по ризиках за рахунок системи штрафних санкцій та ін. [1, с. 22]

Пропонуємо до складу методів зниження фінансових ризиків включити такі їх види, як: формування
фахівців з мисленням швидкого пошуку шляхів ліквідації фінансових ризиків; створення центрів відпові-
дальності по основних ризиках, що найчастіше повторюються; метод управління конкурентоспроможністю
продукції; метод акумуляції коштів, необхідних для оновлення і розширення виробництва; метод стимулю-
вання персоналу за забезпечення випуску якісної продукції.

Застосування цих методів сприятиме кращому урахуванню специфіки діяльності підприємства при про-
веденні роботи, пов’язаної з мінімізацією фінансових ризиків.

Дослідження сутності приведених методів дозволяє зробити висновок, що їх слід застосовувати в комп-
лексі при організації діяльності підприємств для зниження фінансових ризиків.

ВИСНОВКИ
З проведеного дослідження необхідно зробити висновок, що фінансовий ризик є одним з найважливі-

ших видів ризиків, з якими пов’язана діяльність підприємств в умовах ринкової економіки.
Види фінансових ризиків необхідно класифікувати за різноманітними критеріям з метою своєчасного

виявлення та забезпечення фінансової безпеки підприємства в процесі його розвитку, запобігання можливо-
му зниженню його ринкової вартості.

Узагальнюючи існуючі в літературі класифікації методів зниження фінансових ризиків, вважаємо за до-
цільне використовувати підприємствами наступні: ухилення від ризику; перейняття ризику на себе; передача
ризику; розподіл ризиків; об’єднання ризику; диверсифікація; лімітування; страхування; самострахування;
хеджування; використання внутрішніх фінансових нормативів; інші методи мінімізації фінансового ризику.

До складу методів зниження фінансових ризиків пропонуємо включити такі їх види, як: формування
фахівців з мисленням швидкого пошуку шляхів ліквідації фінансових ризиків; створення центрів відпові-
дальності по основних ризиках, що найчастіше повторюються; метод управління конкурентоспроможністю
продукції; метод акумуляції коштів, необхідних для оновлення і розширення виробництва; метод стимулю-
вання персоналу за забезпечення випуску якісної продукції.

Однак, необхідно відмітити, що розглянуті методи зниження фінансових ризиків не можуть гарантувати
повної відсутності ризиків. Кожен метод окремо допомагає знизити негативні наслідки окремих видів фінан-
сових ризиків. Проте, використовуючи ці методи в комплексі, підприємство може гарантувати собі опти-
мальне управління фінансами і мінімізацію можливих грошових втрат від негативного впливу фінансових
ризиків.
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