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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА МІКРОЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ

Анотація. У статті досліджено джерела виникнення фінансових ризиків за рівнем їх утворення, а також 
проаналізовано, які джерела фінансових ризиків входять до макроекономічних, мікроекономічних та спе
цифічних груп діяльності підприємств в Україні. 
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Summary. In the article the sources of origin of financial risks are studied on the level of their origin, and also 
an analysis is carried out, what sources of financial risks are included in the macroeconomic, microeconomic and 
specific groups of activity of enterprises in Ukraine. 
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Постановка проблеми. З ризиком ми зустрічає-
мося щоденно: і на побутовому рівні, і при здійсненні 
будь-якої господарської діяльності. Як правило, ри-
зик пов’язується з невпевненістю в можливому ре-
зультаті. Тобто існує фактор невизначеності, необ-
хідності приймати рішення, що направлені на усу-
нення, запобігання та максимального обмеження дії 
негативних наслідків ризику. Незважаючи на давню 
історію існування ризику та його вивчення, в на-
уковій літературі немає єдиної думки щодо визна-
чення нього поняття та єдиного підходу щодо кон-
цепцій у теорії ризику. Окрім того, ризик розгляда-
ють як історичну та як економічну категорію, в за-
лежності від галузі застосування. 

Зрозуміло, що ризик як економічна катего-
рія виник з появою товарно-грошових відносин 
і відображає подію, яка може відбутися або ні. До 
того ж, для події, що відбулася, можливі три ва-
ріації економічного результату. А саме: 

— позитивний (вигода, прибуток); 
— нульовий (результат не змінився); 
— від’ємний (збиток, втрата). 
У будь-якій господарській діяльності завж-

ди існує небезпека грошових втрат, що випли-
ває зі специфіки тих чи інших господарських 
операцій. Небезпеку таких втрат виражають со-
бою фінансові ризики. 

Фінансові ризики — це комерційні ризики, 
які бувають чисті і спекулятивні. Чисті ризики 
означають можливість одержання збитку чи ну-
льового результату. Спекулятивні ризики виража-
ються в можливості одержання як позитивного, 
так і негативного результату. 

Фінансові ризики — це спекулятивні ризики. 
Коли інвестор здійснює венчурне вкладення ка-
піталу, заздалегідь знає, що для нього можливі 
тільки два види результатів — дохід або збиток. 
Особливістю фінансового ризику є імовірність 
настання збитку в результаті проведення яких-

небудь операцій у фінансово-кредитній і біржовій 
сферах, здійснення операцій з фондовими цінни-
ми паперами, тобто ризику, що випливає з приро-
ди цих операцій. До фінансових ризиків відносять-
ся кредитний ризик, процентний ризик — валют-
ний ризик: ризик упущеної фінансової вигоди. 

Кредитні ризики — небезпека несплати пози-
чальником основного боргу і відсотків, що при-
єднуються кредитору. Процентний ризик — небез-
пека втрат комерційними банками, кредитними 
установами, інвестиційними фондами селенгови-
ми компаніями в результаті перевищення процен-
тних ставок, виплачуваних ними по притягнутих 
засобах, над ставками по наданих кредитах. 

Валютні ризики являють собою небезпеку ва-
лютних утрат, зв’язаних зі зміною курсу однієї іно-
земної валюти стосовно іншої, у тому числі націо-
нальної валюти при проведенні зовнішньоеконо-
мічних, кредитних і інших валютних операцій. 

Ризик упущеної фінансової вигоди — це ри-
зик настання непрямого (побічного) фінансового 
збитку (неодержаний прибуток) у результаті не-
здійснення якого-небудь заходу (наприклад, стра-
хування) чи зупинки господарської діяльності. 

Для ефективного управління фінансовими 
ризиками необхідно чітко визначити структуру 
джерел їх утворення та розробити дієві заходи для 
запобігання негативним наслідкам та зниження 
несприятливого впливу фінансових ризиків. 

Менеджер-фінансист за допомогою збору й 
аналізу відповідної інформації й ефективного її 
застосування здатний принести величезну ко-
ристь компанії. У ситуаціях, поєднаних з фінан-
совим ризиком, фінансист зобов’язаний знаходи-
ти оптимальне рішення. Це звична ситуація ри-
зику, що відноситься до процентних і валютних 
курсів. На сьогодні є небагато фірм в Україні, 
здатних функціонувати без зовнішніх позик. Як 
правило, правління компанії розглядає займ як 
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більш розумний крок, ніж випуск додаткових 
акцій. Але відсотки повинні бути виплачені в 
цьому випадку у встановлених розмірах, поза 
залежністю від рентабельності компанії. Мене-
джер, таким чином, повинен керувати витратами 
по відсотку. Для багатьох компаній не видається 
можливим реалізувати позики на тривалий термін 
на основі фіксованого курсу, оскільки пропози-
ція довгострокових кредитів на цій основі дуже 
обмежена. Вплив різких стрибків у процентних 
ставках відчувається і з погляду руху бюджетів 
наявних коштів і створює ускладнення в плану-
ванні податків. Навіть компанії, що не діють на 
міжнародних ринках, піддані ризику, зв’язаному 
з валютними операціями, оскільки їхні внутрішні 
ринки збуту можуть бути переорієнтовані на іно-
земних постачальників. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ва-
гомий внесок у визначення структури джерел ут-
ворення фінансових ризиків та розробку дієвих 
заходів для запобігання негативним наслідкам та 
зниження їх несприятливого впливу внесли вчені-
економісти: Л. Д. Білик, Л. Д. Буряк, О. І. Бара-
новський, О. Д. Василик, К. В. Ізмайлова, Т. М. Ко-
вальчук, Л. А. Лахтіонова, А. М. Поддєрьогін, 
О. О. Терещенко, С. І. Шкарабан, М. І. Яцків та ін. 

Питання фактора невизначеності, необхі-
дності приймати рішення, що направлені на 
усунення, запобігання та максимальне обме-
ження дії негативних наслідків ризику розгля-
далися в працях зарубіжних науковців і прак-
тиків, зокрема: І. Т. Балабанова, О. М. Волко-
вої, А. І. Гінзбурга, А. І. Ковальова, В. Д. Но-
водворського, В. М. Родіонової, Н. О. Русак, 
В. А. Русак, Р. С. Сайфуліна, Г. В. Савицької, 
А. Д. Шеремета та ін. 

Метою статті є дослідження джерел виник-
нення фінансових ризиків за рівнем їх утворен-
ня, а також проаналізувати, які джерела фінан-
сових ризиків входять до макроекономічних, 
мікроекономічних та специфічних груп діяль-
ності підприємств в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, 
що більшість науковців і практиків ототожнюють 
поняття «джерела», «чинники» й «обставини» ви-
никнення ризиків. Це зумовлено тим, що у прак-
тичній діяльності дуже важко розмежувати джерела 
й чинники виникнення ризиків. Зокрема, В. В. Віт-
лінський наголошує, що основним джерелом ризи-
ку є суперпозиція таких типів невизначеності: 

— невизначеність щодо цілей суб’єкта госпо-
дарювання (багатокритеріальність і неузгодже-
ність між окремими індикаторами); 

— невизначеність (неоднозначність) прогно-
зів розвитку оточення (альтернативні сценарії 
розвитку середовища); 

— інформаційна обмеженість, зокрема кіль-
кісних даних, у процесі прийняття управлінських 
рішень. 

Аналіз літературних джерел показав, що на-
уковці, як правило, виокремлюють внутрішні 
джерела виникнення ризиків, які формуються 
всередині суб’єкта господарювання, однак мо-
жуть спричиняти ризики й негативні наслідки для 
зовнішнього середовища (поломки обладнання, 
помилки управлінців і персоналу, недоцільність 
встановлених цілей і завдань тощо), та зовнішні, 
які виникають у навколишньому середовищі, але 
впливають на діяльність суб’єкта господарюван-
ня (зміни смаків споживачів, законодавчі колізії, 
банкрутство контрагентів тощо) [1, с. 174–187]. 

Також пропонують класифікувати чинники 
виникнення ризиків на суб’єктивні, об’єктивні 
або суб’єктивно-об’єктиви і. Прихильники суб’єк-
тивного аспекту виникнення ризиків стверджу-
ють, що вирішальним чинником у ризикотворен-
ні є роль особи, яка приймає рішення за умов 
невизначеності. Прихильники об’єктивних дже-
рел виникнення ризику вважають, що основним 
чинником є сама ситуація. Проте в науковій літе-
ратурі переважає суб’єктивно-об’єктивний підхід. 
Суб’єктивно-об’єктивним ризик вважається в 
тому разі, якщо він породжується й суб’єктивни-
ми процесами, й такими, існування яких не за-
лежить від волі і свідомості людей [2, с. 116–121]. 

Отже, на основі досліджених наукових праць 
і досвіду діяльності підприємств пропонуємо по-
діляти джерела виникнення фінансових ризиків 
за рівнем їх утворення: макроекономічні, мікро-
економічні, специфічні (всі ті, що притаманні 
діяльності певного підприємства та визначають-
ся організаційно-правовою формою, сферою 
діяльності тощо. Макроекономічні джерела мо-
жуть істотно різнитися, тому їх доцільно поділя-
ти щонайменше на дві групи: глобальні й ло-
кальні (на рівні держави — рис. 1). 

Рис. 1. Класифікація джерел виникнення 
фінансових ризиків 

Виникнення ризику у фінансовій сфері, як 
правило, зумовлюється такими глобальними об-
ставинами [3, с. 92–107]: 

— зростанням схильності до ризику влас-
ників і менеджерів фінансово-економічних інсти-
туцій усього світу, що призвело до світової фінан-
сової кризи у 2008 році; 

— збільшенням обсягів фінансових і бан-
ківських операцій та угод; 
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— ускладненням фінансово-економічних 
операцій; 

— взаємопов’язаністю фінансово-економіч-
них систем країн світу; 

— збільшенням обсягів світової торгівлі та 
неврегульованістю низки правових проблем 
торгівлі; 

— відсутністю належних інструментів регу-
лювання фінансових ринків; 

— поширеністю та швидким розвитком по-
хідних фінансових інструментів; 

— відсутністю структурних і системних пе-
ретворень фінансово-економічних систем у 
трансформаційних економіках; 

— зростанням кількості надзвичайних і форс-
мажорних обставин у зовнішньому середовищі. 

Фінансовий ризик, як і будь-який ризик, має 
математично виражену імовірність настання втра-
ти, що спирається на статистичні дані і може бути 
розрахована з досить високою точністю. Щоб 
кількісно визначити величину фінансового ризи-
ку, необхідно знати всі можливі наслідки якої-
небудь окремої дії та імовірність самих наслідків. 
Імовірність означає можливість одержання визна-
ченого результату. Стосовно до економічних задач 
методи теорії імовірності зводяться до визначен-
ня значень імовірності настання подій і до вибору 
з можливих подій найкращої, виходячи з найбіль-
шої величини математичного чекання. Інакше 
кажучи, математичне чекання якої-небудь події 
дорівнює абсолютній величині цієї події, помно-
женої на імовірність її настання. 

Підприємництва без фінансового ризику не 
буває. Найбільший прибуток, як правило, прино-
сять ринкові операції з підвищеним ризиком. 
Однак в усьому потрібна міра. Ризик обов’язко-
во повинен бути розрахований до максимально 
припустимої межі. Як відомо, усі ринкові оцінки 
носять різноманітний характер. Важливо не боя-
тися помилок у своїй ринковій діяльності, оскіль-
ки від них ніхто не застрахований, а головне — 
помилок не повторювати, постійно коректувати 
систему дій з позицій максимуму прибутку. 

У ринковій економіці виробники, продавці, 
покупці діють в умовах конкуренції самостійно, 
тобто на свій страх і ризик. Їхнє фінансове май-
бутнє є непередбаченим і малопрогнозованим. 
Під стратегією управління розуміються напрям-
ки і способи використання засобів для досягнен-
ня поставленої мети. Кожному способу відпові-
дає визначений набір правил і обмежень для ух-
валення кращого рішення. Стратегія допомагає 
сконцентрувати зусилля на різних варіантах 
рішення, які не суперечать генеральній лінії стра-
тегії, і відкинути всі інші варіанти. Після досяг-
нення поставленої мети ця стратегія припиняє 
своє існування, оскільки нові цілі висувають за-
дачу розробки нової стратегії. Ризиком можна ке-
рувати, вдаючись до різноманітних заходів, що 

дозволяють деякою мірою прогнозувати настан-
ня ризикової події і вчасно вживати заходів до 
зниження ступеня ризику [5, с. 84–93]. 

В українській практиці ризик підприємця 
кількісно характеризується суб’єктивною оцін-
кою очікуваної величини максимального і мі-
німального доходу (збитку) від вкладення капіта-
лу. Чим більший діапазон між максимальним і 
мінімальним доходом (збитком) при рівній імо-
вірності їхнього одержання, тим вищий ступінь 
ризику. Ризик являє собою дію в надії на щасли-
вий результат за принципом «повезе-не-повезе». 
Приймати на себе ризик підприємця змушує не-
визначеність господарської ситуації, невідомість 
умов політичної й економічної обстановки і пер-
спектив зміни цих умов. Чим більша невизна-
ченість господарської ситуації при ухваленні 
рішення, тим вищий і ступінь ризику. 

Висновки. Підбиваючи підсумок, варто за-
значити таке. Зовнішні і внутрішні джерела фі-
нансових ризиків істотно різняться між собою. 
Доцільно виділяти особливі джерела фінансових 
ризиків, які визначаються специфікою діяль-
ності підприємства. Автором статті запропоно-
вано внутрішні джерела фінансових ризиків 
поділяти за етапами виробничо-господарської 
діяльності підприємства: входу, перетворення й 
виходу. Виокремлені і структуровані джерела 
виникнення фінансових ризиків дадуть змогу 
сформувати ефективні системи ідентифікації й 
управління фінансовими ризиками. 

На нашу думку, подальші дослідження ма-
ють бути спрямовані на формування дієвої сис-
теми ідентифікації фінансових ризиків, удоско-
налення підходів до управління фінансовими ри-
зиками державних підприємств, аналіз доціль-
ності розроблення методів зниження рівня фі-
нансових ризиків тощо. 
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