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ВСТУП

Будь-яка сфера людської діяльності, особливо підприємницька, обтя-
жені ризиком, який породжується невизначеністю, конфліктами, мінливіс-
тю цілей у часі тощо. Оскільки ризик є невідємною частиною підприєм-
ницької діяльності, підприємцю необхідно не уникати ризику, а вірно оці-
нювати ступінь ризику та вміти керувати ним, щоб знизити його рівень.

Слід зазначити, що у процесі аналізу ризиків найскладнішим і найвід-
повідальнішим етапом є якісний аналіз, який вимагає наявності знань,
умінь, досвіду, розвинутої інтуїції в конкретній сфері підприємницької ді-
яльності. В процесі якісного аналізу особливого значення набуває виявлен-
ня та ідентифікація усіх можливих ризиків. Для обґрунтованого прийняття
рішень необхідно знати – з ризиком якого виду та типу може зіткнутися
підприємницький проект. Від “непередбаченого”, але виявленого ризику
можна, суворо кажучи, застрахуватися (навіть до відмови від проекту), а від
невиявленого або проігнорованого ризику застрахуватися неможливо.

Дані методичні вказівки поряд з інформацію, про зміст та склад лабо-
раторно-практичної роботи й вихідними  даними для її виконання містять
також необхідний методичний матеріал щодо існуючих методів якісного
аналізу підприємницьких ризиків, більшість  якого  відсутня в існуючих
навчально-методичних джерелах. Він покликаний надати дієву допомогу
студентам під час самостійного вивчення відповідних підходів та інстру-
ментарію з цього приводу й сприяти якісному оволодінню ними навчаль-
ного курсу.
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1 МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є закріплення теоретичних знань, що отримані на лек-
ційних заняттях за темою “Методи якісного аналізу ризику”, набуття сту-
дентами практичних навичок у механізмі визначення джерел та причин ри-
зику, етапів і робіт, при виконанні яких виникає ризик, визначення складу
ризиків, які можуть загрожувати ефективному функціонуванню підприєм-
ства, та  використання цих навичок у процесі управління ризиками.

2 КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Сутність якісного аналізу ризику

В умовах об'єктивного існування ризику і пов'язаних з ним фінансо-
вих, моральних та інших втрат виникає потреба в певному механізмі, який
дозволив би найкращим з можливих способів, з точки зору поставлених
підприємцем (фірмою) цілей, враховувати ризик при прийнятті і реалізації
господарських рішень.

Таким механізмом є управління ризиком (ризик – менеджмент).
Управління ризиком можна охарактеризувати як сукупність методів,

прийомів і заходів, що дозволяють  певною мірою прогнозувати настання
ризикових подій і вживати заходів щодо виключення або зниження нега-
тивних наслідків настання таких подій.

Управління ризиками являє собою специфічну сферу економічної
діяльності, що вимагає глибоких знань в галузі аналізу господарської дія-
льності, методів оптимізації господарських рішень, страхової справи, пси-
хології і багато іншого. Основна задача підприємця в цій сфері знайти ва-
ріант дій, що забезпечує оптимальне, для даного проекту, поєднання ризи-
ку та прибутку, виходячи з того, що чим більш прибутковий проект, тим
вище рівень ризику при його реалізації.

Головними задачами фахівців з ризику є: виявлення областей підви-
щеного ризику; оцінка міри ризику; аналіз прийнятності даного рівня ри-
зику для організації (підприємця); розробка у разі необхідності заходів
щодо попередження або зниження ризику; у випадку, коли ризикова подія
сталася, вживання заходів щодо максимально можливого відшкодування
заподіяного збитку.

У системі управління ризиком найважливіша роль належить якісному
аналізу ризику.

Якісний аналіз ризику передбачає виявлення джерел та причин ризи-
ку, етапів й робіт, при виконанні яких виникає ризик, тобто – установлення
потенційних зон ризику; ідентифікацію (встановлення) усіх можливих ри-
зиків; виявлення практичної користі та можливих негативних наслідків, які
можуть виникнути у процесі реалізації рішення, що містить ризик.
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У процесі якісного аналізу важливо не тільки установити усі види ри-
зиків, які загрожують проекту, але й бажано виявити можливі втрати ре-
сурсів при виникненні ризикових подій.

Результати якісного аналізу служать важливою вихідною інформацією
для здійснення кількісного аналізу ризику, який передбачає чисельне ви-
значення окремих ризиків і ризику проекту (рішення) у цілому.

У процесі якісного аналізу може бути виділена велика група ризиків, з
якими змушений зіткнутися підприємець при реалізації проекту (здійснен-
ня підприємницької діяльності): від пожеж і землетрусів, страйків і міжна-
ціональних конфліктів, змін у податковому регулюванні та коливань ва-
лютного курсу, до несумлінної конкуренції, корупції, рекету та зловживань
з боку персоналу. При цьому, ймовірність наступу кожного типу ризику
різна, як і величина збитків, до яких вони можуть призвести. Попередня
кількісна оцінка ймовірності наступу окремих ризиків та можливі збитки,
до яких вони можуть привзести, у процесі якісного аналізу дозволяють ви-
ділити найбільш імовірні щодо виникнення та вагомі, щодо розміру, збит-
ків ризики, які повинні стати обектом подальшого, більш ґрунтовного, кі-
лькісного аналізу для прийняття рішення щодо доцільності реалізації про-
екту.

Найпоширенішим методом, який використовується у процесі якісного
аналізу, є метод експертних оцінок, суть якого полягає в отриманні необ-
хідної інформації щодо ризиків, які можуть загрожувати проекту (діяль-
ності), на основі оброблення думок досвідчених підприємців або фахівців.

Застосовувати цей метод особливо доцільно під час розвязання склад-
них проблемних ситуацій, що не піддаються формалізації, коли неповнота
і невірогідність інформації не дозволяють використати точні методи оці-
нювання ризику.

Прикладами традиційних евристичних процедур є різні експертизи,
консиліуми, наради і т.ін., результатом яких є експертні оцінки стану об'-
єкта дослідження.

У практичній діяльності застосовуються як індивідуальні, так і групо-
ві (колективні) експертні оцінки (опити).

Основними цілями використання індивідуальних експертних оцінок є:
- прогнозування ходу розвитку подій і явищ в майбутньому, а також

оцінка їх на цей час. Стосовно до аналізу і оцінки ризику це виявлення
джерел і причин ризику, прогнозування дій конкурентів, встановлення всіх
можливих ризиків, оцінка імовірності настання ризикових подій, призна-
чення коефіцієнтів відносної важливості (значущості наслідку) і ранжиру-
вання ризиків, виявлення шляхів зниження ризику і багато ін.;

- аналіз і узагальнення результатів, представлених іншими експертами;
- складання сценаріїв дій;
- видача висновків на роботу інших фахівців і організацій (рецензії,

відгуки, експертизи і т.ін.).
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Перевагою індивідуальної експертизи є оперативність отримання ін-
формації для прийняття рішень і відносно невеликі витрати.

Як недолік потрібно виділити високий рівень суб'єктивності і, як на-
слідок, відсутність упевненості в достовірності отриманих оцінок.

Вказані недоліки закликані усунути або послабити колективні експер-
тні оцінки.

Процесу групового обговорення в порівнянні з індивідуальними оцін-
ками властиві деякі відмітні особливості: колективні оцінки, як правило,
менш суб'єктивні і рішення, прийняті на їх основі, пов'язані з більшою
імовірністю здійснення.

Використовуючи групові експертні процедури, припускають, що при
розв'язанні проблем в умовах невизначеності думка групи експертів надій-
ніше, ніж думка окремого експерта, тобто, що дві групи однаково компе-
тентних експертів з більшою імовірністю дадуть аналогічні відповіді, ніж
два експерти. Передбачається також, що сукупність індивідуальних відпо-
відей експертів повинна включати  "істинну" відповідь.

Одним із методів, який широко використовується для групового обго-
ворення та аналізу ризиків, отримав назву методу колективної генерації
ідей (за американською термінологією - метод  "мозкової атаки"). Він на-
правлений на отримання великої кількості ідей, в т.ч. і від осіб, які воло-
діючи досить високою мірою ерудиції, звичайно утримуються від вислов-
лювання.

Процес висунення ідей протікає в певному значенні лавиноподібно:
ідея, що висловлюється одним з членів групи, породжує творчу реакцію у
інших.

Дослідження ефективності методу колективної генерації ідей показа-
ли, що групове мислення породжує на 70 % більше цінних нових ідей, чим
сума індивідуального мислення.

За допомогою цього методу може успішно вирішуватися ряд задач
управління ризиком:

- виявлення джерел і причин ризику, встановлення всіх можливих ри-
зиків;

- вибір напрямів і шляхів зниження ризику;
- формування повного набору і якісна оцінка варіантів, що використо-

вують різні засоби зниження ризику або їх комбінацію і т.ін.
До недоліків цього методу належить відсутність гарантій вірогідності

отриманих оцінок, а також труднощі в проведенні опитування експертів і
обробці одержаних даних. Якщо другий недолік можна вважати не дуже
суттєвим, то перший має принципове значення. Підвищення вірогідності
експертних оцінок вимагає відповідних процедур добору експертів за бага-
тьма критеріями і кількісних методів оброблення їхніх висновків.

Як показує досвід використання експертних оцінок у різних сферах
діяльності, за умов правильної організації процедури експертизи й узго-
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дженості думок експертів, що визначаються спеціальними методами, віро-
гідність оцінок гарантується.

2.2 Виявлення  причин і джерел ризику

Існування ризику безпосередньо пов'язане з наявністю невизначенос-
ті, яка неоднорідна за формою вияву і за змістом. Насамперед це невизна-
ченість зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище включає в себе об'-
єктивні економічні, соціальні та політичні умови, в рамках яких здійсню-
ється підприємницька діяльність і до динаміки яких вона змушена присто-
совуватися. Це можливі зрушення в суспільних потребах і споживчому по-
питі, поява технічних і технологічних новин, зміна політичних обставин,
що впливають на підприємницьку діяльність, непередбачувані природні
явища та багато іншого. Великий вплив на кінцеві результати підприємни-
цької діяльності чинить невизначеність економічної кон'юнктури, яка ви-
пливає з непостійності попиту – пропозиції на товари, гроші, фактори ви-
робництва, з багатоваріантності сфер застосування капіталів і різноманіт-
ності критеріїв надання переваги інвестування коштів, з обмеженості знань
про області бізнесу та комерції і багатьох інших обставин.

Невизначеність умов, в яких здійснюється підприємницька діяльність,
зумовлюється тим, що вона залежить від безлічі змінних, контрагентів і
осіб, поведінку яких не завжди можна передбачити з допустимою точніс-
тю. В результаті кожний підприємець з самого початку позбавлений зазда-
легідь відомих, однозначно заданих параметрів, що забезпечують його ус-
піх на ринку – гарантованої частки участі в ринку, доступності до вироб-
ничих ресурсів за фіксованими цінами, стійкість купівельної спроможності
грошових одиниць, незмінності норм і нормативів й інших інструментів
економічного управління.

Як відомо, дійсність підприємницької діяльності така, що в економіч-
ній боротьбі з конкурентами-виробниками за покупця, підприємець зму-
шений продавати свою продукцію в кредит (з ризиком не повернення гро-
шових сум в обумовлений термін), за наявності тимчасово вільних грошо-
вих коштів, розміщувати їх у виді депозитних внесків або цінних паперів (з
ризиком отримання недостатнього відсоткового прибутку в порівнянні з
темпами інфляції), при веденні комерційних операцій експортно-
імпортного характеру стикатися з необхідністю оперувати різними націо-
нальними валютами (з ризиком втрат від несприятливої кон`юнктури кур-
сів валют) тощо.

Таким чином, основними причинами невизначеності і, отже, джере-
лами ризику є:

1. Спонтанність природних процесів і явищ, стихійні лиха. Виявлення
стихійних сил природи – землетруси, повені, бурі, урагани, а також окремі
неприємні природні явища – мороз, ожеледиця, град, гроза, засуха тощо
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можуть серйозним негативним чином вплинути на результати підприєм-
ницької діяльності, стати джерелом непередбачених витрат.

2. Випадковість. Імовірнісна суть багатьох соціально-економічних і
технологічних процесів, багатоваріантність матеріальних відносин, в які
вступають суб'єкти підприємницької діяльності, призводять до того, що в
подібних умовах одна й таж подія відбувається неоднаково, тобто має міс-
це елемент випадковості. Це зумовлює неможливість однозначного перед-
бачення настання очікуваного результату.

Так, наприклад, неможливо точно передбачити число пасажирів, які
скористаються транспортом певного маршруту. Воно завжди буде випад-
ковим. Разом з тим необхідно приймати рішення про кількість транспорту,
що обслуговує даний маршрут. Якість рішення буде впливати на кінцевий
результат діяльності підприємства, що обслуговує пасажирів.

Дуже помітний і не завжди передбачуваний вплив на результати під-
приємницької діяльності чинять:

- різного роду аварії – пожежі, вибухи, отруєння, викиди атомних і те-
плових електростанцій  тощо;

- вихід з ладу обладнання;
- нещасні випадки на транспорті, виробництві і багато іншого.
Як показує практика, незважаючи на заходи, що вживаються суспільс-

твом, направлені на зменшення імовірності їхньої появи і зниження вели-
чини заподіяного ними збитку, вказані вище випадкові події залишаються
можливими, їх не можуть виключити найбільш дорогі інженерно-технічні
заходи.

3. Наявність протиборствуючих тенденцій, зіткнення суперечливих ін-
тересів. Вияв цього джерела ризику надто різноманітний – від воєн і міжна-
ціональних конфліктів до конкуренції і простого неспівпадіння інтересів.

Так, в результаті військових дій підприємець може зіткнутися із забо-
роною на експорт або імпорт, конфіскацією товарів і навіть підприємств,
лімітуванням іноземних інвестицій, заморожуванням або експропріацією
активів чи прибутків за рубежем і багато іншим.

У боротьбі за покупця конкуренти можуть збільшити номенклатуру
продукції, що випускається, поліпшити її якість, зменшити ціну тощо. Іс-
нує недобросовісна конкуренція, при якій один з конкурентів ускладнює
іншому здійснення підприємницької діяльності незаконними, нечесними
діями, включаючи підкуп посадових осіб, ганьблення конкурента, нане-
сення йому прямого збитку.

Нарівні з елементами протидії може мати місце просте неспівпадіння
інтересів, яке також здатне чинити негативний вплив на результати під-
приємницької діяльності.

Наприклад, як показують дослідження, різні групи, що беруть участь в
інноваційному процесі, можуть займати різні, часом протилежні позиції по
відношенню своєї ролі до неї – ініціативи, сприяння, бездіяльності або
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протидії. Позицію ініціативи – розробники, сприяння – проектувальники,
бездіяльність – користувачі. І нарешті, виробники часто надають протидію,
тому що перебудова технологічних та інших процесів, що викликана ново-
введенням, не завжди достатнім чином забезпечується організаційно-
економічними і технічними заходами, відповідними стимулами.

 Наявність корумпованих структур в управлінському апараті створює
реальні можливості для лютого опору, для появи особливо жорстких форм
протидії, аж до замаху на життя і здоров'я тих, хто намагається боротися з
такими антигромадськими явищами.

Таким чином, наявність протидіючих і протиборствуючих тенденцій в
суспільно-економічному розвитку вносить в соціально-економічне життя
елементи невизначеності, створює ситуації ризику.

4. На процес відтворювання невизначеності і ризику чинить вплив
імовірнісний характер НТП. Загальний напрям розвитку науки і техніки,
особливо на найближчий період, може бути передбачений з відомою точ-
ністю. Однак заздалегідь у всій повноті визначити конкретні наслідки тих
або інших наукових відкриттів, технічних винаходів практично неможли-
во. Технічний прогрес нездійснений без ризику, що зумовлено його імові-
рнісною природою, оскільки витрати і особливо результати розтягнуті і
віддалені у часі, вони можуть бути передбачені лише в деяких, як правило,
широких межах.

5. Існування невизначеності пов'язане також з неповнотою, недостат-
ністю інформації про об'єкт, процес, явище, по відношенню до якого при-
ймається рішення, з обмеженістю людини в зборі і переробці інформації, з
постійною мінливістю цієї інформації.

Процес прийняття рішень передбачає наявність досить повної і прави-
льної інформації. Ця інформація включає повідомлення: про наявність і
величину попиту на товари й послуги, на капітал; про фінансову стійкість і
платоспроможність клієнтів, партнерів, конкурентів; про ціни, курси, та-
рифи, дивіденди; про можливості обладнання і нової техніки; про позицію,
образ дій і можливі рішення конкурентів і багато інше. Однак на практиці
така інформація часто буває різнорідною, різноякісною, неповною або спо-
твореною.

Так, наприклад, джерелом інформації про продуктивність обладнання
можуть служити проектні, нормативні або фактичні дані. Більшість з них є
укрупненими, усередненими і між ними є значні розходження.

Крім того, багато які компанії навмисне перекручують інформацію
для того, щоб ввести в оману конкурентів.

Таким чином, чим нижче якість інформації, що використовується при
прийнятті рішень, тим вище ризик настання негативних наслідків такого
рішення.

6. До джерел, що сприяють виникненню невизначеності та ризику,
відносяться також:
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- обмеженість, недостатність матеріальних, фінансових, трудових і
інших  ресурсів при прийнятті та реалізації рішень;

- неможливість однозначного пізнання об'єкта при рівнях і методах
наукового пізнання, що склалися в даних умовах;

- відносна обмеженість свідомої діяльності людини, існуючі відмін-
ності в соціально-психологічних установках, ідеалах, намірах, оцінках, сте-
реотипах поведінки.

Елементи ризику і невизначеності в господарську діяльність вносять
також:

- необхідність вибору нових інструментів впливу на економіку в умо-
вах переходу від екстенсивних до інтенсивних методів розвитку;

- незбалансованість основних компонентів господарського механізму:
планування, ціноутворення, матеріально-технічного постачання, фінансо-
во-кредитних відносин.

2.3 Визначення складу ризиків, що загрожують підприємницькому
проекту (діяльності)

Найкращим варіантом у процесі визначення складу ризиків є наяв-
ність повного переліку ризиків, які можуть загрожувати підприємницьким
проектам, з яких вибираються ті ризики, які притаманні конкретному про-
екту, з урахуванням умов його реалізації. На жаль, такий перелік сьогодні
відсутній.

Аналіз показує, що в сучасній економічній літературі з проблем ризи-
ку існує значний за кількістю перелік різних видів ризику. Але різні автори
дають різні характеристики змісту більшості з цих ризиків. Тому, в біль-
шості випадків, ризики, що мають однакову назву,  практично повністю
відрізняються за  суттю. Такий стан є проявом відомого явища – коли той
чи інший термін входить у моду і сфера його використання істотно розши-
рюється (а термін “ризик” використовується останнім часом досить часто),
його зміст звичайно стає все більш невизначеним. Не дивлячись на спіль-
ність словесної оболонки, зміст, який асоціюється з цим терміном у різних
авторів, часто має між собою мало спільного. Звичайно, кожний автор має
право використовувати ті чи інші терміни у відповідності до свого розу-
міння проблеми. Але така відмінність у використанні термінів призводить
до того, що у сучасних умовах створення на цій підставі єдиної методики
для її практичного застосування неможливе.

В цих умовах бажано самостійно визначити склад ризиків, виходячи з
логіки процесів, що відбуваються, та існуючого стану проблеми. Для запо-
бігання можливих помилок, слід памятати деякі, вироблені практичною
логікою правила визначення понять та типові помилки при їх побудові.

Аналіз стану проблеми визначення ризиків дозволив виявити суттєві
недоліки щодо утворювання понять ризиків та їх визначення. У процесі
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аналізу виявлено також деякі суттєві причини появи цих недоліків, що до-
зволяє сформулювати вихідні науково-методичні передумови утворювання
понять ризиків, використання яких дозволить усунути існуючі недоліки.

До таких вихідних передумов, в першу чергу, слід віднести викорис-
тання при визначенні поняття ризиків наступних основних положень і по-
нять практичної логіки:

- сутність поняття, ознаки поняття, види понять, способи утворюван-
ня понять, обсяг та зміст поняття, співвідношення обсягу та змісту понят-
тя, відношення між поняттями;

- сутність визначення поняття, правила визначення поняття (взаємо-
замінності, домірності, однозначності, заборони визначення невідомого
через невідоме, визначення не повинно бути заперечливим тощо);

- визначення обсягу поняття та правила його поділу, в якому класи-
фікація є окремим випадком;

У найбільш повному, правильному та послідовному використанні са-
ме цих положень, на наш погляд, знаходяться шляхи усунення існуючих
недоліків.

Розглянемо деякі наукові положення логіки  щодо суті понять, спосо-
бів їх утворення, правил визначення.

Поняттям називається форма мислення, яка відтворює предмети і
явища в їхніх істотних ознаках.

Ознакою називається все те, в чому предмети схожі один з одним або
чим різняться.

Істотні ознаки – це такі ознаки, які відображають природу предмета,
його сутність і відрізняють його від усіх інших предметів. Істотними озна-
ками є загальні та необхідні ознаки, такі які належать усім предметам роду
і без яких предмет немислимий.

Поняття – результат глибокого пізнавання предметів або явищ. Щоб
утворити поняття, необхідно вивчити предмет в усіх істотних його прояв-
ляннях. Вироблення того чи іншого поняття завжди є кроком уперед у пі-
знанні навколишнього світу, сходинкою у розвитку науки.

У процесі утворення поняття користуються такими логічними спосо-
бами, як порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, повідомлення.

Для подальших міркувань важливо відзначити, що будь-яке поняття
має обсяг та зміст, які повязані між собою законом зворотного відношення.

Змістом поняття називається сукупність існуючих ознак предметів,
відображених у понятті.

Обсяг поняття – сукупність предметів або явищ, мислимих у понятті.
Обсяг поняття розкривається за допомогою поділу. Поділ – це розподіл на
види (групи) предметів, що входять до обсягу даного поняття. За допомо-
гою поділу визначаються види, з яких складається рід.
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Закон зворотного відношення між обсягом і змістом поняття форму-
люється наступним чином: зі збільшенням змісту поняття зменшується
його обсяг, і зі збільшенням обсягу поняття зменшується його зміст.

При використанні того чи іншого поняття, нас, у першу чергу, ціка-
вить їхній зміст. Зміст поняття зясовується завдяки логічній дії (операції),
що дістала назву визначення. Визначенням називається розкриття змісту
поняття. Слід відзначити, що логіка розглядає визначення  як процес ви-
роблювання відповідного речення, так і результат цього процесу, тобто са-
мо речення. В останньому випадку визначення часто називають дефініцією
(definitio). Те, що визначається в дефініції має назву дефінієдум
(Definiedum – скорочено Dfd), те, за допомогою чого щось визначається,
має назву дефінієнсу (Definience – скорочено Dfn).

Найпоширенішим класичним способом визначення, яким користу-
ються практично всі науки є визначення через рід і видову відмінність.
При визначенні через рід і видову відмінність визначуване поняття підво-
диться під друге, більш широке поняття, що є найближчим його родом, і
вказуються ознаки, якими відрізняється визначуване поняття від інших по-
нять, які входять до цього роду. Тут слід зауважити, що для використання
визначення через рід і видову відмінність необхідно, щоб галузь наукового
знання, до якої відноситься дане поняття, була досить розробленою, щоб
предмети, які вона вивчає були класифіковані. Інакше складно знайти для
поняття, що визначається, найближчий рід. Тому використовуються інші
способи визначення: визначення через перелічення предметів або явищ, до
яких застосоване дане поняття; визначення через вказівку відношення
предмета до своєї протилежності  тощо.

До змістовних наукових визначень висувається низка вимог, які но-
сять назву правил визначень. Ці вимоги бувають трьох видів: літературні,
фактичні й  логічні.

До літературних відносяться наступні вимоги: визначення повинно
бути виразним, повинно уникати фігуральних і метафоричних виразів.

До фактичних відноситься вимоги, у відповідності до яких у визна-
ченнях: виділення, специфікація Dfd повинні здійснюватись за суттєвими
ознаками; уточнення, пояснення вже уведеного терміну в деяку мову пови-
нні здійснюватись через терміни, значення яких уже відомі, більш виразні
й зрозумілі, ніж значення терміну, що уточнюється.

До основних логічних вимог відносяться:
-  правило взаємозамінності – у відповідності до якого у визначеннях,

які мають структуру Dfd  Dfn, те, що визначається, і те, за допомогою чо-
го визначається, можуть бути замінені одне на одного в будь-яких стандар-
тних контекстах. Іноді це правило називають правилом перекладання (пе-
реведення);
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-  правило заборони ганебного кола – у відповідності до якого визна-
чуване поняття не може визначатися через себе самого. При порушенні
цього правила можливі дві помилки – коло у визначенні та тавтологія;

-  правило однозначності – у відповідності до якого в межах теорії
кожному Dfn повинен відповідати тільки один термін Dfd, який виконує
роль наукового терміну теорії, але не навпаки. Так що кожному терміну
Dfd, який відіграє роль наукового терміну теорії, може відповідати низка
термінів Dfn;

-  правило сумірності визначення – у відповідності до якого обсяг ви-
значуваного має дорівнювати обсягу визначаючого. Порушення цього пра-
вила викликає подвійні помилки: визначення може бути або надто широ-
ким, або надто вузьким.

При викладенні попереднього матеріалу, а також формулюванні ви-
мог (правил) визначення понять ми вже позначили деякі помилки, які ви-
никають при порушенні цих вимог: коло у визначенні;  тавтологія; визна-
чення невідомого через невідоме; надто широке, або надто вузьке визна-
чення. До цих помилок слід також додати використання як визначення де-
яких логічних форм, схожих з визначенням, таких як опис, характеристи-
ка, порівняння, пояснення слова.

Описування предмета полягає у зазначенні низки якихось особливих
зовнішніх ознак, на основі яких описуваний предмет може відрізнятися від
інших. Описування не дає відповіді на запитання про те, що таке даний
предмет, не розкриває його суті. Описування – це не визначення, але він
може замінити визначення, коли останнє неможливе, крім того, він може
доповнити визначення, зробити його більш конкретним.

Характеристика предмета – це спосіб, який полягає в переліку де-
яких властивостей предмета, що мають найбільш важливе значення в пев-
ному відношенні.

Порівняння – це наочне розяснення предмета за допомогою прикладів
або порівняння його з чимось іншим. Воно, як и описування предмета, не
визначає його, не розкриває його суті, але може доповнити визначення, з
метою полегшення його розуміння.

Пояснення слова – це логічна форма, яка пояснює слово, а не зміст по-
няття, яке описується цим словом. Наприклад, термін “ризик” походить від
грецьких слів ridsicon, ridsa – “круча”, “скеля”. Як бачимо, у такому пояс-
ненні відсутні ознаки, які є необхідною складовою визначення.

З позицій викладених вище основних наукових положень логіки  що-
до суті понять, способів їх утворення, правил визначення, для прикладу,
розглянемо лише деякі існуючі в літературі визначення ризиків.

Досить часто в літературі з проблеми використовується спосіб визна-
чення конкретного виду ризику за допомогою більш повного визначення
“ризик”, для якого спочатку надається визначення. Так, наприклад, один із
авторів наголошує: “У подальшому ми будемо говорити про ризики як
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“можливості виникнення несприятливих ситуацій”. (підкреслено нами).
І далі надаються наступні визначення деяких ризиків: “Ризик учасників
проекту – це ризик (підкреслено нами) свідомого або вимушеного неви-
конання учасником своїх зобовязань у межах проектної діяльності. “Збу-
товий ризик – це ризик (підкреслено нами ) зниження обсягів реалізації
проектного продукту (товару, послуги) та цін на цей продукт.”. Спробуємо
в цих визначеннях замінити підкреслене нами слово ризик на його визна-
чення як “можливість виникнення несприятливих ситуацій” ми побачимо
наявність такої помилки як тавтологія, оскільки невиконання учасниками
своїх зобовязань і зниження обсягів реалізації та ціни продукту саме є не-
сприятливими ситуаціями.

Так, наприклад правило взаємозамінності порушено у наступному
визначенні: “Ризик падіння загальноринкових цін – це ризик неотримання
доходу за яким-небудь фінансовим активом.”, оскільки недоотримання до-
ходу за яким-небудь фінансовим активом може статися не тільки внаслідок
падіння загальноринкових цін. Джерелом недоотримання доходу за фінан-
совим активом (наприклад акції) може бути, наприклад, зміна політичної
ситуації або погіршення економічного стану компанії – емітента акцій тощо.

Досить часто в існуючій літературі замість визначення використову-
ється така логічна форма як описування предмета. Найбільш виразно це
видно на наступному прикладі визначення ризику покупця: “Ризик покуп-
ця:

- сплатив, не отримує товар;
- отримує товар, який замовлений, але із запізненням, гіршої якості,

пошкоджений або з нестачею;
- сплачує більш високу ціну внаслідок зниження цін після дати укла-

дення договору до дати сплати.”.
Ми тут не обговорюємо зміст визначення, а розглядаємо лише спосіб

його утворення, оскільки, при такому визначенні,  у ризику покупця при-
сутній кредитний ризик (сплатив, не отримує товар), а також дефляційний
ризик (сплачує більш високу ціну внаслідок зниження цін після дати укла-
дання договору до дати сплати).

У процесі самостійного визначення складу ризиків для їх подальшого
використання для якісного, а що ще більш важливо, для подальшого кіль-
кісного аналізу треба памятати про наявність складових та простих ризи-
ків. Це викликане можливістю та наявністю поділу понять. Складові ризи-
ки є композицією простих. При цьому, під простими ризиками розуміють-
ся видові ризики, які не підлягають подальшому поділу. Використання у
процесі якісного та кількісного аналізу ризиків одночасно простих та скла-
дових ризиків може призвести до істотних помилок, які викликані, так зва-
ним, подвійним рахунком. Коли одні й ті ж ризики враховуються двічі – як
прості, а також у складі складових.
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Запобігти таких помилок дозволяє якісна класифікація ризиків, у якій
кожний ризик повинен займати чітко визначене місце в їхній загальній
системі. Разом з тим, відзначена вище відсутність єдиного узгодженого
підходу щодо описування складу та характеристики ризиків, практично
виключає можливість виконання якісної класифікації ризиків, оскільки від
тлумачення того чи іншого поняття, тобто від його визначення,  значною
мірою буде залежати його взаємозвязок і взаємодія з іншими поняттями
та, як наслідок, його місце у системі класифікації. Тому розглянемо деякі
важливі питання класифікації ризиків.

2.4 Теоретико-методичні передумови та побудова
системи класифікації підприємницьких ризиків

Слід відзначити, що наявність визначень, які побудовані у відповідно-
сті з науковими правилами логіки, а також наявність узгодженого підходу
щодо описування складу характеристики ризиків є необхідною, але недо-
статньою умовою для створення якісної класифікації ризиків. Для ство-
рення такої класифікації необхідно суворо дотримуватись правил побудови
класифікації.

Звичайно  як правила побудови класифікацій використовують правила
поділу понять. Вони містять наступні вимоги:

1. Один і той самий поділ має відбуватись на одній основі (підставі)
поділу.

2. Поділ має бути сумірним, тобто обсяг членів поділу, разом узятих,
повинен дорівнювати обсягу поділюваного поняття.

3. Члени поділу мають виключати один одного, тобто при поділі на
групи окремий предмет може знаходитись тільки в одній групі.

4. Поділ має бути неперервним, тобто в процесі поділу необхідно пе-
реходити до найближчих видів, не перескакуючи через них.

5. Основою поділу має бути ознака, яка вказує на істотну відмінність
між членами поділу.

Перше запитання на яке слід відповісти, розпочинаючи побудову сис-
теми класифікації ризиків, і від якого залежить якість кінцевого результату
цієї роботи, є наступне: що є найбільш широким поняттям, яке піддається
класифікації? Тобто, мовою логіки – яке поняття у системі класифікації
виконує роль поняття найбільш (самого) високого роду (summum genus).
Як показує аналіз існуючої літератури, на даний час фахівцями з питань
ризику використовуються різні поняття, які претендують на цю роль – гос-
подарський ризик, економічний ризик, підприємницький ризик, ризик під-
приємницької діяльності, комерційний ризик, фінансовий ризик  тощо.

На нашу думку, найбільш вдалими та відповідними широкому розу-
мінню поняття “ризик” у сферах суспільного виробництва, управлінської і
господарської діяльності, а також прийняття економічних рішень  є понят-
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тя “економічний ризик” та “ підприємницький ризик”. У подальшому, у
процесі побудови системи класифікації ризиків, ми будемо використовува-
ти  як найбільш широке поняття – підприємницький ризик. Це викликане
тим, що у більшості авторів, які роблять спробу поділу або класифікації
ризиків, поняття “економічний ризик” небезпідставно асоціюється з ризи-
ком, який обумовлений дією лише економічних факторів. Разом з тим, як
відомо, невизначеність кінцевого результату діяльності у перелічених сфе-
рах діяльності обумовлена також низкою інших факторів – політичних, со-
ціальних, природно-кліматичних тощо.

Можна запропонувати наступне визначення поняття “ підприємниць-
кий ризик”: “Підприємницький ризик – це обєктивно-субєктивна еко-
номічна категорія, яка (має імовірнісний характер) і характеризує неви-
значеність кінцевого результату діяльності внаслідок можливого
впливу (дії) на нього низки обєктивних та/або субєктивних факторів,
які не враховуються при його плануванні”. У такому розумінні поняття
“підприємницький ризик” буде розглядатись у подальшому при побудові
системи його класифікації, а також при визначенні понять ризиків, які
складають його обсяг.

Центральною проблемою класифікації будь-якого поняття взагалі та
ризиків, зокрема, є проблема вибору та обгрунтування ознаки, за якою
здійснюється класифікація. Вирішення цієї проблеми лежить на шляху
розглядання ризику підприємницької діяльності у причинно-наслідковому
аспекті. Саме виходячи з такої позиції слід вибирати ознаку, яка повинна
бути покладена в основу класифікації підприємницького ризику.

При причинно-наслідковому підході розглядання змісту та суті ризи-
ку, найбільш суттєвою ознакою, від якої залежать і з якої витікають усі ін-
ші ознаки ризику є причини виникнення невизначеності умов, за яких
здійснюється підприємницька діяльність, тобто джерела ризику.

Як вже відзначалось раніше, до найбільш загальних і впливових дже-
рел ризику фахівці відносять наступні:

- спонтанність природних процесів і явищ, природні лиха;
- випадковість, яка обумовлена імовірнісною суттю соціально-

економічних і технологічних процесів;
- наявність антагоністичних тенденцій, зіткнення суперечливих інте-

ресів;
- обмеженість, недостатність матеріальних, фінансових, трудових та

інших ресурсів, потрібних для здійснення підприємницької діяльності;
- неповнота, недостатність, низька якість інформації, яка використо-

вується при прийнятті господарських рішень;
- відносна обмеженість свідомої діяльності людей, неминучі відмін-

ності в соціально-психологічних установках, ідеалах, намірах, оцінках,
стереотипах поведінки та ін.
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У відповідності до перелічених вище джерел виникнення ризику під-
приємницької діяльності можна виділити та сформулювати наступний пе-
релік ризиків, які складають вищий рівень класифікації:

- природно-кліматичні;
- техніко-технологічні;
- кримінально-правові;
- політико-економічні;
- організаційно-управлінські.
У відповідності до правил побудови класифікації, ці ризики є видо-

вими по відношенню до родового ризику, яким, у даному випадку,  є під-
приємницький ризик.

Фрагмент, який складає вищий рівень класифікаційної схеми ризиків
підприємницької діяльності, зображеної у виді класифікаційного “дерева”,
наведено на рис. 1.

Наявність вказаного на рис.1  родового та видового взаємозвязку ри-
зиків дозволяє, для розкриття змісту понять наданих тут видових ризиків,
використати визначення через рід і видову відмінність, тобто, викорис-
товувати для визначення цих понять наведене вище визначення поняття “
підприємницький ризик”. З урахуванням цього, для ризиків, що складають
у наведеній схемі вищий рівень класифікації, використовуються наступні
визначення.

Рис. 1  Фрагмент схеми класифікації підприємницьких ризиків

Природно-кліматичні ризики – це складова підприємницького ризику,
яка визначає можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяль-
ності внаслідок проявлення стихійних сил природи (землетруси, повені,
урагани, град, засуха тощо).

Техніко-технологічні ризики – це складова підприємницького ризику,
яка визначає можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяль-
ності внаслідок впливу на стан та продуктивність техніки та технології ви-
падкових, за винятком проявлення стихійних сил природи, факторів (різ-
ного роду аварії, вихід з ладу обладнання, нещасні  випадки на транспорті,
виробництві тощо).
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Кримінально-правові ризики – це складова підприємницького ризику,
яка визначає можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяль-
ності внаслідок прояву неправомірних дій (рекет, навмисне завдання шко-
ди, хабарництво, корупція чиновників тощо).

Політико-економічні ризики – це складова підприємницького ризику,
яка визначає можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяль-
ності внаслідок змін в економіці країни, або політичної обстановки, які зу-
мовлюють загальний стан економіки та впливають на підприємницьку дія-
льність (зміни конюнктури ринку, інфляція, глобальні зміни оподаткуван-
ня, зміни грошової політики, війни, революції тощо).

Слід відзначити, що в існуючій літературі з проблеми політичні та
економічні ризики, там де вони розглядаються та наводиться їх визначен-
ня, відокремлені один від одного. Разом з тим, політичні та економічні ри-
зики виділені нами в одну групу, оскільки низка ризиків, що є видовою по
відношенню до політичних і економічних ризиків, залежить як від полі-
тичних так і економічних факторів. Це стосується странових ризиків (ри-
зиків країни), податкових, валютних і деяких інших ризиків, які залежать
від політико-економічної стабільності країни. Тому, виділення політичних
та економічних ризиків в окремі групи призвело б до того, що видові по
відношенню до них ризики (странові, податкові, валютні) були залежні від
різних родових понять, що суперечить логічним правилам розподілу та
класифікації понять.

Організаційно-управлінські ризики – це  складова підприємницького
ризику, яка визначає можливість незапланованої зміни кінцевого результа-
ту діяльності внаслідок помилкових рішень з питань економіки, організації
та управління, що приймаються підприємцем або керівництвом фірми.

Основними причинами організаційно-управлінських ризиків є відсут-
ність професійного досвіду й слабкі загальноекономічні знання керівницт-
ва та персоналу фірми, фінансові прорахунки, недосконала організація
праці співробітників, нераціональне використання сировини й обладнання,
брак знань з маркетингу, не адаптованість фірми до змін у навколишньому
середовищі, втрата конфіденційної інформації з вини службовців тощо.

Отримані на першому рівні класифікації підприємницьких ризиків
видові ризики (природно-кліматичні, техніко-технологічні, кримінально-
правові, соціальні, політико-економічні, організаційно-управлінські), у
свою чергу, стають обєктом подальшої деталізації (поділу), тобто розгля-
даються як родові по відношенню до ризиків, які, внаслідок продовження
цієї процедури, складатиме другий рівень класифікації.

Для виконання подальших робіт щодо класифікації підприємницьких
ризиків  важливим є припущення про наявність на кожному рівні класифі-
кації простих і складових ризиків. При цьому, стосовно процесу класифі-
кації, під простими або первинними ризиками розуміються видові ризики,
які, через прийняті при класифікації вихідні передумови та припущення, не
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підлягають подальшому поділу. Тобто, мовою логіки, утворюють найниж-
чий клас у класифікації, який називають найнижчим видом (infima species).

В умовах існуючого стану проблеми назви, визначення та змісту
окремих ризиків, на нашу думку, на початковому етапі в основу побудови
системи класифікації ризиків слід покласти ті ризики, з назви та змісту
яких існує певна узгодженість думок фахівців.  Вирішення вказаних вище
проблем дозволить у подальшому доповнити систему класифікації необ-
хідними та обґрунтованими елементами. Такий підхід повністю відповідає,
одній з модифікації формально-логічних правил побудови  класифікації –
модифікації вимоги щодо сумірності поділу, яка виходить з того, що ця
вимога має відносний характер – необхідність урахування усіх відомих на
даний час підкласів, та, як правило, виконується на момент побудови кла-
сифікації. Та яка, вимагає, з метою запобігання руйнування класифікації, в
необхідних випадках, передбачити засоби, які дозволяють включати до неї
нові поняття.

Ця модифікація буде використана у подальшому, наприклад, низка
ризиків першого рівня (природно-кліматичні, техніко-технологічні, кримі-
нально-правові, соціальні) будуть розглядатися нами як прості – такі що на
даний час не підлягають подальшому поділу. В міру вирішення проблеми
назви окремих ризиків та їх визначення й змісту, за необхідності можна
буде без руйнування класифікації включати до неї нові ризики.

З розглянутих вище видових ризиків, що складають побудований на-
ми перший рівень класифікації підприємницьких ризиків  до складових ри-
зиків найбільш виразно відносяться політико-економічні та організаційно-
управлінські ризики. Тобто, цей висновок є підставою до того, що, при по-
дальшому поділі та побудові інших рівнів класифікації, політико-
економічні та організаційно-управлінські  ризики будуть розглядатись як
родові по відношенню до ризиків, які складають їх обсяг.

При формуванні на цьому рівні класифікації складу видових ризиків
за найбільш суттєву ознаку приймаються фактори ризику – умови або при-
чини, які можуть викликати або сприяти проявленню джерел ризику.

Так, до факторів, що сприяють виникненню політико-економічних ри-
зиків, можна віднести:

- політичну нестабільність у країні та/або у світі;
- коливання ринкової конюнктури;
- нестабільність поточної економічної ситуації, неефективна економі-

чна політика уряду;
- неочікувані заходи державного регулювання у сферах ціноутворен-

ня, оподаткування, сплати праці, експорту-імпорту, виробничих та/або
проектних нормативів, охорони навколишнього середовища, землекорис-
тування, соціальній сфері тощо;

- зміна зовнішньоекономічної ситуації та ін.
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За цієї ознаки політико-економічні ризики можуть бути поділені на
ризики країни, соціальні ризики, податковий ризик, фінансові ризики.

Для цих ризиків сформульовано наступні визначення.
Ризики країни – це складова політико-економічних ризиків, яка визна-

чає можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяльності вна-
слідок непередбачуваних дій держави у зовнішньоекономічній сфері.

Соціальні ризики – це складова політико-економічних ризиків, яка
визначає можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяльності
внаслідок проявлення у соціальній сфері несприятливих змін у соціальній
політиці як держави, так і окремих підприємств (страйки, труднощі з набо-
ром кваліфікованої робочої сили, недостатній для утримання персоналу рі-
вень сплати праці тощо).

Податковий ризик – це складова політико-економічних ризиків, яка
визначає можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяльності
внаслідок зміни податкової політики та/або розміру податкових ставок.

Найбільш складним та дискусійним є визначення фінансових ризиків.
Існують різні підходи багатьох фахівців до визначення поняття фінансових
ризиків, одним з яких є розгляд фінансових ризиків у широкому розумін-
ні, коли будь-які незаплановані події, у кінцевому підсумку, можуть впли-
вати на кінцевий (фінансовий) результат підприємницької діяльності –
прибуток. У такому розумінні фінансові ризики повинні розглядатись  як
найбільш широке поняття, яке піддається класифікації. За умов прийнятого
підходу до найбільш широкого поняття, яке піддається класифікації, а та-
кож припущення щодо приналежності фінансових ризиків до складу полі-
тико-економічних ризиків, надається наступне визначення фінансових ри-
зиків, які розглядаються  у вузькому розумінні.

Фінансові ризики – це складова політико-економічних ризиків, яка ви-
значає можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяльності
внаслідок мінливості економічної конюнктури та купівельної спромож-
ності грошей.

Наступний ризик, який підлягає подальшому поділу на другому рівні
класифікації підприємницьких ризиків, є організаційно-управлінський ри-
зик. До факторів, що сприяють виникненню організаційно-управлінських
ризиків, можна віднести наступну низку факторів, зумовлених помилкови-
ми рішеннями керівництва підприємства (фірми) з питань безпеки, органі-
зації, планування та управління:

- слабкий рівень обґрунтування управлінських рішень;
- помилки при плануванні та проектуванні;
- недоліки координації робіт;
- слабке регулювання;
- неправильна стратегія постачання;
- помилки в доборі та розстановці кадрів;
- недоліки в організації маркетингової діяльності.
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За прийнятої на даному рівні ознаки класифікації, організаційно-
управлінські ризики можуть бути поділені на маркетинговий, селективний
та організаційний ризики.

Для цих ризиків сформульовано та запропоновано наступні визначен-
ня.

Маркетинговий ризик – це складова організаційно-управлінських ри-
зиків, яка визначає можливість незапланованої зміни кінцевого результату
діяльності внаслідок недоліків в організації маркетингової діяльності.

Селективний ризик – це складова організаційно-управлінських ризи-
ків, яка визначає можливість незапланованої зміни кінцевого результату
діяльності внаслідок слабкого рівня обгрунтування управлінських рішень.

Організаційний ризик – це складова організаційно-управлінських ри-
зиків, яка визначає можливість незапланованої зміни кінцевого результату
діяльності внаслідок помилок при плануванні та проектуванні, а також ор-
ганізації поточної роботи.

З урахуванням побудованих двох рівнів, фрагмент схеми класифікації
підприємницьких ризиків набуває наступного вигляду (див. рис. 2).

З розглянутих вище видових ризиків, що складають побудований дру-
гий рівень класифікації ризиків підприємницької діяльності до складових
ризиків найбільш виразно відносяться фінансовий та селективний ризики.
Тобто, цей висновок є підставою до того, що, при подальшому поділі та
побудові інших рівнів класифікації, ці ризики будуть розглядатись як ро-
дові по відношенню до ризиків, які складають їх обсяг.

При формуванні на цьому рівні класифікації складу видових ризиків
за найбільш суттєву ознаку також приймаються фактори ризику.

Виходячи з вище зазначеного визначення фінансових ризиків, до ос-
новних факторів, що сприяють їх виникненню, відносяться мінливість еко-
номічної конюнктури та купівельної спроможності грошей.

За цієї ознаки фінансові ризики можуть бути поділені на інфляційний,
дефляційний, відсотковий та валютний ризики.

Для цих ризиків сформульовано та запропоновано наступні визначен-
ня.

Інфляційний ризик – це складова фінансових ризиків, яка визначає
можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяльності внаслі-
док знецінення реальної вартості капіталу, а також очікуваних доходів і
прибутків.

Дефляційний ризик – це складова фінансових ризиків, яка визначає
можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяльності внаслі-
док зниження цін і зростання купівельної спроможності грошей.
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Рис. 2  Фрагмент схеми класифікації підприємницьких ризиків
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Відсотковий ризик – це складова фінансових ризиків, яка визначає
можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяльності внаслі-
док зміни  відсоткових ставок.

Валютний ризик – це складова фінансових ризиків, яка визначає мож-
ливість незапланованої зміни кінцевого результату діяльності внаслідок
коливання курсу валют.

Наступний ризик, який підлягає подальшому поділу на цьому рівні
класифікації підприємницьких ризиків, є селективний ризик. Виходячи з
вище зазначеного визначення селективного ризику, до основних факторів,
що сприяють його виникненню, можна віднести помилки з боку керівницт-
ва підприємства (фірми) при прийнятті управлінських рішень.

За цієї ознаки селективний ризик може бути поділений на ризик втра-
ченого зиску та кредитний ризик.

Для цих ризиків сформульовано та запропоновано наступні визначен-
ня.

Ризик втраченого зиску – це складова селективного ризику, яка виз-
начає можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяльності
внаслідок нездійснення, або припинення  будь-якого заходу.

Кредитний ризик – це складова селективного ризику, яка визначає
можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяльності внаслі-
док недоліків у процесі планування та реалізації кредитної політики.

З урахуванням побудованих трьох рівнів, фрагмент схеми класифіка-
ції підприємницьких ризиків набуває наступного вигляду (рис. 3).

З розглянутих вище видових ризиків, що складають побудований  тре-
тій рівень класифікації ризиків підприємницької діяльності до складових
ризиків найбільш виразно відносяться валютний та кредитний ризики.
Тобто, цей висновок є підставою до того, що, при подальшому поділі та
побудові інших рівнів класифікації, ці ризики розглядались як родові по
відношенню до ризиків, які складають їх обсяг.

При формуванні на цьому рівні класифікації складу видових ризиків
за найбільш суттєву ознаку приймається характер проявлення ризику.

За цієї ознаки валютні ризики можуть бути поділені на операційний та
трансляційний ризики.

Операційний ризик – це складова валютних ризиків, яка виявляється
безпосередньо за конкретними операціями (угодами).

Трансляційний ризик – це складова валютних ризиків, яка виявляється
при переоцінці валютних активів і пасивів у національну валюту.

У процесі поділу кредитного ризику він може бути поділений на кре-
дитний ризик щодо позичальника та кредитний ризик щодо способу забез-
печення позики.

Кредитний ризик щодо позичальника – це складова кредитного ризи-
ку, яка визначає можливість незапланованої зміни кінцевого результату ді-
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яльності внаслідок недоліків у процесі аналізу ризику за кредитною уго-
дою.

Кредитний ризик щодо способу забезпечення позики – це складова
кредитного ризику, яка визначає можливість незапланованої зміни кінце-
вого результату діяльності внаслідок недоліків у процесі вибору й реаліза-
ції способу забезпечення позики.

З урахуванням побудованих чотирьох рівнів, схема класифікації під-
приємницьких ризиків набуває наступного вигляду (рис. 4).
Побудована система класифікації, яка подана на рис. 4, дозволяє визначити
склад простих або первинних ризиків – ризиків, які, внаслідок прийнятих
при класифікації вихідних передумов та припущень, не підлягають пода-
льшому поділу. До таких ризиків слід віднести наступні:

- природно-кліматичні;
- техніко-технологічні;
- кримінально-правові;
- ризик країни;
- соціальні;
- податковий;
- маркетинговий;
- організаційний;
- інфляційний;
- дефляційний;
- відсотковий;
- ризик втраченого зиску;
- трансляційний;
- операційний;
- кредитний ризик щодо позичальника;
- кредитний ризик щодо способу забезпечення позики.

Використання цих первинних ризиків у процесі подальшого аналізу
підприємницьких ризиків, в першу чергу у процесі кількісної оцінки, до-
зволить привести існуючі методи кількісної оцінки у відповідність основ-
ним засадам управління ризиками і, таким чином, підвищити якість та об-
грунтованість управлінських рішень, що приймаються на підставі такої
оцінки.

Слід відзначити також, що елементи, наведеної на рис. 4, схеми кла-
сифікації ризиків можуть бути використані у процесі характеристики
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Рис. 3  Фрагмент схеми класифікації підприємницьких ризиків
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Рис. 4   Схема класифікації підприємницьких ризиків
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обсягу інших, менш загальних  порівняно з підприємницьким ризиком, по-
нять ризику, які використовуються економічною теорією і практикою. Та-
ких, наприклад, як ризик окремих видів підприємницьких операцій – фор-
мування інвестиційного портфеля, лізингу, бартеру, клірингу, факторингу
та ін., а також окремих видів підприємницької діяльності – банківської,
страхової, посередницької тощо.

Цей висновок може бути проілюстрований на прикладі портфельного
ризику, поняття якого широко використовується в інвестиційно-фінансовій
сфері. Як відомо, портфелем інвестора називається сукупність цінних па-
перів, власником яких він є. Ефективність портфеля значною мірою визна-
чається розміром й сферою застосування інвестицій, тобто структурою
портфеля, та залежить від коливання курсової вартості окремих цінних па-
перів. Для створення портфеля цінних паперів досить інвестувати гроші в
якісь один вид фінансових активів. Проте, вклавши гроші в акції певної
компанії, інвестор стає залежним від коливання її курсової вартості. Якщо
він укладає свій капітал в акції кількох компаній, то ефективність, звичай-
но, також залежатиме від курсових коливань, але вже не кожного курсу, а
усередненого. Середній курс, як правило, коливається менше, оскільки з
підвищенням курсу одного з цінних паперів курс іншого може знизитися, і
коливання можуть взаємно погаснути. Саме коливання курсової вартості
цінних паперів є фактором ризику, який визначає можливість незаплано-
ваної зміни кінцевого результату діяльності (ефективності портфеля).

Портфель із різноманітними цінними паперами називають диверсифі-
кованим. Він значно знижує диверсифікований (несистематичний) ризик,
який визначається специфічними для кожного інвестора факторами.

Поряд з диверсифікованим існує недиверсифікований (систематич-
ний) ризик, який не може бути скорочений за допомогою диверсифікації.
Він повязаний із загальноринковими коливаннями (зміною цін на акції, їх
прибутковістю, поточним і очікуваним відсотком за облігаціями, сподіва-
ними розмірами дивіденду) та зумовлений загальним станом економіки,
що залежить від таких подій як війни, інфляції, глобальні зміни оподатку-
вання, зміни грошової політики тощо.

З урахуванням цього, склад ризиків, що складають обсяг поняття
“портфельний ризик”, може бути визначений зі схеми, яку подано на
рис. 5.

Тут у якості простих ризиків, які не підлягають подальшому поділу, та
які слід враховувати при подальшому якісному та кількісному аналізі по-
винні використовуватись наступні ризики:

- ризик країни;
- податковий ризик;
- соціальні ризики;
- маркетинговий ризик;
- інфляційний ризик;
- дефляційний ризик;
- відсотковий ризик.
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Рис. 5. Схема формування складу портфельного ризику

Аналогічний підхід може бути використаний для визначення складу
інших, менш загальних  порівняно з підприємницьким ризиком, понять ри-
зиків, які використовуються економічною теорією і практикою. Тобто, йо-
го можна використовувати для визначення складу любих ризиків, будь якої
підприємницької діяльності.

3. КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ

3.1. Характеристика якісного методу аналізу й оцінки підприємниць-
кого ризику.

3.2. Сутність, позитивні якості та недоліки методів експертної оцінки,
їх використання у процесі якісної оцінки ризику.

3.3. Сутність поняття, ознаки поняття, види понять, способи утворю-
вання понять, обсяг та зміст поняття, співвідношення обсягу та змісту по-
няття, відношення між поняттями.

3.4. Визначення обсягу поняття та правила його поділу
3.5. Сутність визначення поняття, правила визначення поняття (взає-

мозамінності, домірності, однозначності, заборони визначення невідомого
через невідоме, визначення не повинно бути заперечливим тощо).

3.6. Типові помилки, які виникають у процесі побудови визначення
поняття.

3.7. У чому полягає визначення через  рід і видову відмінність.
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3.6. Назвіть основні джерела підприємницького ризику та розкрийте їх
зміст.

3.7. Правила побудови класифікації ризиків.
3.8. Використання класифікації ризиків для визначення складу ризи-

ків, які загрожують підприємницькому проекту.

4. ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ

Ознайомитись із матеріалами лекцій за темою, а також рекомендова-
них літературних джерел, вивчити основні теоретичні положення теми. З
наведеного нижче переліку ризиків: вибрати ризики, в назві яких є логічні
помилки; визначити прості та складові ризики; визначити ознаки поділу
окремих ризиків.

Перелік ризиків. Адміністративні ризики, акціонерний ризик, банків-
ські ризики, біржовий ризик, будівельні ризики, валютні ризики, відсотко-
вий ризик, виробничі ризики, галузевий ризик, господарський ризик, демо-
графічний  ризик, депозитний ризик, діловий ризик, збутовий ризик, зов-
нішні та внутрішні ризики, інвестиційні ризики, інноваційні ризики, ін-
фляційні та дефляційні ризики, інформаційні ризики, капітальний ризик,
комерційні ризики, консерваційний ризик (відмова від інновацій), кредит-
ний ризик, лізинговий ризик, локальний ризик, маркетингові ризики, май-
нові ризики, невиправданий ризик, операційний ризик, організаційний ри-
зик, правові ризики, підприємницький ризик, податковий ризик, політич-
ний ризик, портфельний ризик, природно-натуральні ризики, професійний
ризик, ресурсний ризик, ризик банкрутства, ризик безробіття, ризик відмо-
ви покупця від отриманої продукції, ризик екологічної катастрофи, ризик
зниження доходності (прибутковості), ризик законодавчих змін, ризик ін-
вестиційного проекту, ризик інфляції, ризик конкурентної боротьби, ризик
консервації проекту, ризик країни, ризик кредитування, ризик купівлі, ри-
зик ліквідності, ризик маркетингу, ризики маркетингової стратегії, ризик
менеджменту, ризик невдачі, ризик недоотримання вихідних матеріалів,
ризик незавершення будівництва, ризик незаключення договорів на реалі-
зацію продукції, ризик неотримання інвестицій, ризик неотримання сплати
за реалізовану продукцію, ризик неповернення передоплати постачальни-
ком, ризик нереалізації профільної технології, ризик перевищення витрат,
ризики, що повязані з купівельною спроможністю грошей, ризик покупця,
ризик прогаяної вигоди, ризик продавця, ризик прямих фінансових втрат,
ризик репутації, ризик учасників проекту, ризик фінансових інвестицій,
ризик фінансування, ризик форс-мажорних обставин, ризик цілеполягання,
ринковий ризик, систематичний та несистематичний ризики, селективний
ризик, соціальний ризик, соціально-політичний ризик, спекулятивні ризи-
ки, страховий ризик, техніко-технологічні ризики, технічні ризики, техно-
логічний ризик, товарний ризик, торгівельні ризики, трансляційний ризик,
транспортні ризики, управлінський ризик, фінансові ризики, фіскально-
монетарний ризик, ціновий ризик, часовий ризик, чисті ризики, експлуата-
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ційні ризики, експортно-імпортні ризики, економічний ризик, екологічні
ризики, юридичні ризики.

5. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАВДАННЯ

Надати пропозицій щодо визначення складу підприємницьких ризи-
ків оператора звязку, який надає послуги міжміського та міжнародного
звязку у процесі його експлуатаційної діяльності. Побудувати систему
класифікації цих ризиків.

6. ЗМІСТ ПРОТОКОЛУ

Звіт щодо лабораторної роботи повинен містити:
1. Формулювання мети виконання роботи.
2. Результати виконання домашнього завдання.
3. Побудовану систему класифікації ризиків.
4. Висновки щодо отриманих результатів та їх використання.
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