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РИЗИК ТА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Розглянуто економічну сутніть ризику та невизначеності, показано необхідність їх 

постійного аналізу та зниження для забезпечення ефективної діяльності підприємств 

Ключові слова: ризик, невизначеність, ефективність діяльності 

 

Підприємництво нерозривно пов'язано із ризиками, які властиві всім без виключення сферам 

діяльності фірми: виробничій, маркетинговій, фінансовій тощо. Властива підприємництву 

ризикованість ще більш посилилася в сучасних умовах в зв'язку з різким загостренням конкурентної 

Управління процесом 

Характеристика 

 процесу 

Чинники, якими 

управляють 

Випадкові  

чинники 

процес 

мета і завдання  

процесу В
х

ід
н

і 
п

ар
ам

ет
р

и
 п

р
о

ц
ес

у
 

Вхід споживач Вихід 

В
и

х
ід

н
і 

п
ар

ам
ет

р
и

 п
р

о
ц

ес
у
 

Індекс 

задоволеності  

контроль 

Обмежувальні  

чинники 

=1 
<1 

Корегування 

 процесу 

http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/ac/8/1_8.html


216 

 

боротьби. За таких умов надзвичайно актуальним для вітчизняних компаній стає оволодіння 

ефективними методами управління ризиками. Зарубіжна практика свідчить про те, що керівництво 

успішних і динамічно зростаючих компаній достатньо широко застосовує управління ризиками як в 

окремих функціональних сферах бізнесу компанії (функціональний ризик-менеджмент): 

виробництво, фінанси, кадри і т.п.: – так і в рамках всієї компанії в цілому (стратегічний, 

комплексний, інтегральний ризик-менеджмент).  

Питання, пов‘язані із ризиком та невизначеністю розглядаються такими вченими як Найт Ф.Х., 

Черкасов В.В., Ільяшенко С.Н., Машина Н. І. , Івченко І. Лук‘янова В.В., Головач Т.В.  

Метою даної статті є визначення місця невизначеності та ризику в діяльності підприємств. 

Ризик як елемент господарського рішення є характеристикоюдіяльності будь-якого суб‘єкта 

ринкових відносин, що відображає невизначеність її результату і можливі несприятливі (або 

сприятливі) наслідки в разі неуспіху (або успіху). 

Ризик має місце лише там, де може бути, як мінімум, два сценарії розвитку подій, відповідно 

два і більше можливих альтернативних результати. У ситуації, коли можливий тільки один результат, 

незалежно від того, йдеться про втрати чи про придбання, ризику немає, оскільки альтернатив немає. 

Наприклад, якщо точно відомо, що при прийнятті певного єдино можливого в конкретній 

ситуації рішення підприємство зазнає збитків, то ризик у цьому випадку відсутній, оскільки 

прийнятих альтернативних рішень просто немає. 

Умовою прийняття раціональних рішень є володіння повною інформацією про предмет 

рішення і його наслідки. Однак інформація, як і інші економічні ресурси, практично завжди 

обмежена, тому більшість рішень приймається в умовах неповної, неточної чи суперечливої 

інформації, тобто в умовах невизначеності. Тим більше системні кризові явища, які виникли в 

економіці України ще більше підсилюють ступінь невизначеності зовнішнього середовища. 

Поняття невизначеності характеризує ситуацію, в якій повністю або частково відсутня 

достовірна інформація про стан внутрішнього або зовнішнього середовища. Ф. Найт під 

невизначеністю розуміє недостатню обізнаність і необхідність діяти, спираючись на власну думку, а 

не на знання [1]. В.В. Черкасов трактує невизначеність як постійну мінливість умов, швидку і гнучку 

переорієнтацію виробництва, дії конкурентів, зміни ринку і т. п. [2, с. 11]. 

Під невизначеністю за Ільяшенко С.Н. слід розуміти неможливість оцінки майбутнього 

розвитку подій, як з погляду імовірності їх реалізації, так і з погляду масштабів і виду їхнього прояву 

[3]. Відповідно до даного визначення невизначеність – це те, що не піддається оцінці, тому доцільно 

вести мову про неповну визначеність.  

Американські дослідники К. Койн і С. Субраманіам виділяють чотири рівні невизначеності [4]: 

висока визначеність – досить ясна перспектива, для якої характерний єдиний прогноз достатній для 

визначення стратегії; другий рівень невизначеності – декілька дискретних альтернативних варіантів, 

які визначають майбутнє; третій рівень – широкий діапазон можливих варіантів майбутнього; 

четвертий рівень невизначеності – повна невизначеність, відсутня база для прогнозування 

майбутнього. На цьому рівні різні параметри невизначеності взаємодіють, створюючи середовище, в 

якому неможливо будувати прогнози. Перший та другий рівні невизначеності, тобто умови повної 

визначеності і абсолютної невизначеності, практично не зустрічаються. 

Найчастіше підприємствам приходиться працювати в умовах другого рівня невизначеності, 

коли відомі всі варіанти майбутнього, що характерно для ситуації ризику або третього рівня 

невизначеності, коли неможливо визначити повний спектр сценаріїв і відповідної вірогідності їх 

настання. 

На сьогодні немає однозначного визначення категорії «ризик», не заважаючи на те, що дана 

категорія зустрічається в багатьох гуманітарних та природничих науках, при цьому кожна з них має 

власні цілі та методи дослідження ризику. Це пояснюється, зокрема, багатосторонністю цього явища, 

практично повним ігноруванням його нашим господарським законодавством в реальній економічній 

практиці і управлінській діяльності. Крім того, ризик – це складне явище, що має безліч незбіжних, а 

іноді протилежних реальних основ. 

Розглянемо ряд визначень ризику, що даються вітчизняними і зарубіжними авторами з різних 

сфер науки: 

Ризик – потенційна, чисельно вимірна можливість втрати [6]. 

Ризик – це вартісний вираз втрат вірогідної події [7]. 

Ризик – шанс несприятливого результату, небезпека, загроза втрат і пошкоджень [8]. 

Ризик відображає міру відхилення від цілей, від очікуваного результату, міру невдачі з 

урахуванням впливу керованих і некерованих чинників, прямих і зворотних зв'язків відносно об'єкта 
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управління, а також ставлення до ризику суб'єктів господарювання (суб'єктів ризику). 

Виходячи з цього, економічний ризик на  підприємстві – це властивість підприємства під 

впливом зовнішніх та внутрішніх чинників переходити зі стану нормального функціонування у 

непередбачений стан, тобто у стан функціонування – гірший, ніж планувався, за якого виникає 

ймовірність втрати підприємством частини своїх активів, недоотримання доходів або виникнення 

додаткових витрат внаслідок здійснення діяльності. 

Особливості економічного аспекту ризику пов‘язані з тим, що незважаючи на очікуваний 

фінансовий прибуток, ризик ототожнюється з можливими матеріальними втратами, що викликаний 

реалізацією обраного господарського, організаційного чи технічного рішення, та/чи впливом 

навколишнього середовища, включаючи зміни ринкових умов, форс-мажорні обставини тощо. 

Важливо не просто боятися ризиків, а вчасно аналізувати причини небажаного розвитку подій, 

враховувати попередній негативний досвід, постійно коригувати систему оперативних господарських 

операцій з позиції максимізації результату. Причини виникнення фінансових ризиків різноманітні й 

можуть виникати спонтанно в процесі діяльності підприємства та поділяють на зовнішні та 

внутрішні. До основних зовнішніх причин формування фінансових ризиків можна віднести такі [9]:  

 слабка і нестабільна економіка країни;  

 економічна криза;  

 інфляція;  

 неефективне державне регулювання банківської облікової ставки;  

 підвищення рівня конкурентної боротьби;  

 зниження цін на світовому ринку;  

 політичні чинники тощо.  

Усі ці причини мають зовнішнє, щодо підприємства, походження і тому, їх підприємство 

контролювати не може. 

До внутрішніх причин формування фінансових ризиків можна віднести: - підвищення витрат на 

підприємстві; 

 незадовільну фінансову політику підприємства;  

 неефективне управління витратами; 

 доходами і фінансовими результатами. 

Вчасне виявлення економічних ризиків допомагає ідентифікувати більшість небезпек, але, 

зазвичай, через певний час виникають нові. Оперативність реагування на них залежить від якості 

інформаційного забезпечення, до структури якого потрібно залучати дві підсистеми: 

 збір загальної поточної інформації про стан об'єкта антиризикового управління; 

 отримання вихідної інформації про ризикові ситуації, які виникли. 

Таким чином, одним із основних завдань управління ризиками є розроблення програми 

управління ризиками, яка є основним документом дії усіх структурних підрозділів підприємства для 

запобігання настанню небажаної події, мінімізації збитку після виникнення такої небажаної події.  
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