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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Ефективність діяльності суб'єктів господарювання за умов фінансової 

нестабільності, яка останнім часом виявилась характерною як для міжнародних, 

так і для національних ринків, визначається не тільки показниками дохідності, 

але й суттєво залежить від рівня ризиковості. Ризики, що супроводжують цю 

діяльність, виділяються в особливу групу фінансових ризиків, що виконують 

найбільш значну роль в загальному «портфелі ризиків» підприємства. 

Одні фахівці розглядають фінансові ризики як окремий вид ризиків 

підприємства  [1]. Деякі  економісти вважають, що ці ризики входять до складу 

інших ризиків  – ринкового, інвестиційного [2]. 

До внутрішніх причин  формування  фінансових ризиків можна віднести: 

підвищення витрат на підприємстві, незадовільну фінансову політику 

підприємства, неефективне управління  витратами,  доходами  та  фінансовими 

результатами. 

Залежно  від  величини  можливих  фінансових  втрат,  можна  виділити  

чотири основні зони фінансового ризику: 

 безризикова зона: ризик зовсім незначний, фінансових втрат практично немає, 

гарантується фінансовий результат в обсязі розрахункової суми прибутку;  

 зона допустимого ризику: ризик середній, можливі фінансові втрати в обсязі 

розрахункової суми прибутку; 

 зона критичного ризику: ризик високий, можливі фінансові  втрати  в  обсязі 

розрахункової суми валового доходу; 

 зона катастрофічного ризику: ризик дуже високий, можливі фінансові втрати 

в обсязі суми власного капіталу підприємства. 



Мінімізація(зменшення)  ризиків  здійснюється  шляхом  диверсифікації, 

лімітування та  хеджування.  Лімітування  фінансових  ризиків  здійснюється  

шляхом установлення відповідних фінансових нормативів(лімітів) за окремими  

напрямами фінансової діяльності з метою фіксації можливих фінансових втрат 

на допустимому для підприємства рівні. Перелік нормативів(лімітів) залежить 

від виду ризику, що лімітується.  

Хеджування фінансових ризиків  передбачає  зменшення  ймовірності їх 

виникнення за допомогою деривативів або похідних цінних паперів (ф’ючерсів, 

опціонів, свопів). Механізм хеджування полягає в проведенні протилежних 

фінансових операцій з ф’ючерсними контрактами та опціонами на товарній і 

фондовій біржах. Диверсифікація ризику дозволяє знижувати окремі види 

фінансових ризиків і полягає у зменшенні рівня їхньої концентрації.[3, 4] 

Мінімізувати фінансові ризики підприємство може як шляхом 

установлення та використання  внутрішніх  фінансових  нормативів  у  процесі  

розробки  програми здійснення  певних  фінансових  операцій  або  фінансової  

діяльності підприємства в цілому, так і використання зовнішнього страхування. 

Отже, мінімізація фінансових ризиків належить до стадій виробництва, 

розподілу, обміну, споживання. Без механізму нейтралізації фінансових ризиків 

неможливо ефективно забезпечити безперервність та ефективність процесу 

виробництва матеріальних благ та підтримувати належний рівень життя людей. 
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