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Тема:. Ризики майбутньої власної справи. Тематичне оцінювання № 2 

Мета: навчитися оцінювати ризики, які можуть виникнути при ведені власної справи; 

узагальнення вивченого з теми; контроль отриманих знань.  

 

 

Діяльність кожного суб'єкта підприємництва відбувається в умовах відсутності точної 

інформації про всі наслідки управлінських рішень, про подальші зміни у середовищі 

функціонування. Ця невизначеність завжди супроводжується ризиком. Ризик – це непевність у 

можливому результаті, загроза несприятливого результату, постійна потреба людини 

переборювати різні перешкоди задля досягнення поставленої мети.  

 

 
 

 

Незалежно від форми власності, величини підприємства, його діяльність постійно 

стикається з ризиком, зумовленим найрізноманітнішими причинами: природними явищами, 

політичними подіями, податковим регулюванням, змінами у законодавстві, конкуренцією, 



виконанням договірних зобов'язань, коливаннями цін і валютних курсів та багатьма іншими 

факторами. До того ж, чим більший прибуток, тим більший ризик його супроводжуватиме. 

Отже, виникає питання: до яких меж можна діяти, йдучи на ризик. Це залежить від величини 

підприємства, тому що великі підприємства менш чутливі до ризику, а малі більш гнучкі й 

мобільні при зміні ринкових ситуацій. 

 

При правовому регулюванні 

ризику слід виходити з необхідності 

формування на підприємстві 

спеціального резервного фонду за 

рахунок прибутку, з якого можна 

покривати збитки, які виникають в 

результаті ризикових рішень. Рішення з 

елементами ризику слід відображати у 

плані підприємства, хоча у випадку 

прогнозування значних збитків план 

необхідно затверджувати у вищих 

інстанціях, що підтверджує необхідність 

врахування ризику під час планування діяльності в майбутньому. Отже, ризик є обов'язковим 

елементом успішного бізнесу і починається він там, де закінчується відповідальність за угодою 

або на інших підставах. Перш ніж говорити про прибуток, потрібно сказати про первинне його 

джерело – дохід. Ризик і дохід знаходяться у безпосередній залежності, тому, прагнучи 

максимізувати дохід, підприємець збільшує рівень ризику. 

 У сучасних умовах ризик набув особливостей тотального, загального і глобального 

характеру, адже зміни в економіці певних країн, галузей, підприємств призводять до зміни і 

спричиняють певні наслідки для інших. Ринкова економіка, головними факторами якої є 

конкуренція, нестабільність у попиті і пропозиції і багато інших, призводять до непевності в 

отриманні кінцевого результату.  

Підприємницька діяльність здійснюється заради отримання успіху. Проблему ризику слід 

вивчати в першу чергу для того, щоб навчитись управляти ним і щоб, зрештою, тривалий час 

отримувати позитивний результат. Підприємці у своїй діяльності керуються такими критеріями, 

як обсяг очікуваного прибутку та величина його можливих коливань. У момент прийняття 

рішення неможливо отримати достовірні й повні знання про майбутнє середовище реалізації 

стратегії підприємства, про вплив усіх дієвих і потенційних внутрішніх та зовнішніх чинників. 

Причини ризику – це події, що не враховуються в процесі планування, але потенційно 

можуть відбуватись і вплинути на відповідні результати. До таких подій належать як ті, що 

можна передбачити, так і ті, що передбачити неможливо, тобто форс-мажорні обставини. 

Визначення рівня ризику зводиться до оцінювання можливості відхилень від поставленої мети 

та пов'язаних з нею результатів.  

Ризик наявний у діяльності підприємства будь-якого типу. Але для різних типів 

підприємств роль однакових ризиків є різною. Між великим та малим бізнесом є істотна 

різниця, оскільки малий бізнес не має вільного доступу до 

фінансових та грошових ринків. Отримати кредит не 

вдається не тільки через його дорожнечу, а й через 

ризиковий фінансовий стан підприємства і відсутність 

кредитної політики.  

Створення малого підприємства завжди пов’язане з 

величезним ризиком та переборенням опору, що 

неминуче виникає при народженні нового. Саме тому малі підприємства вважаються більш 



ризиковими. Таке становище обумовлено високою залежністю малих підприємств від коливань 

конкурентного середовища. Адже повністю уникнути ризику неможливо, оскільки дуже важко 

передбачати, яке нововведення матиме успіх на ринку, а яке не матиме попиту. Досвід показує, 

що малі підприємства найчастіше вимушені уникати цінової конкуренції в боротьбі за ринок, 

оскільки, підвищуючи ціну, вони втрачають частину ринку на користь конкурентів, а знижуючи 

– також нічого не виграють. Тому малі підприємства активніше застосовують політику, що 

використовує підвищення якості продукції, інноваційні технології, послуги, їх диференціацію, 

рекламу, займаються післяпродажним обслуговуванням.  

 

Малий бізнес можна охарактеризувати 

такими факторами: 

 повільне розширення ділової 

активності;  

 швидкий розвиток малих підприємств і 

перетворення їх в середні, а потім у великі 

компанії;  

 збереження масштабів діяльності на 

досягнутому рівні.  

Однак, аналізуючи особливості 

інтегрального та функціонального ризику в 

малому та середньому бізнесі, потрібно врахувати й те, що власник компанії, як правило, є її 

керівником, який безпосередньо і займається операційною діяльністю.  

Щоб підтримувати свої конкурентні можливості, підприємствам необхідно приймати 

нетрадиційні та сміливі рішення, але це теж підвищує ступінь економічного ризику. Своєю 

чергою, підприємствам потрібно не уникати можливого ризику, а вміти правильно оцінювати 

його ступінь і безпосередньо управляти ним з метою його обмеження; необхідно своєчасно 

враховувати чинники ризику при прийнятті управлінських рішень, кваліфіковано 

організовувати процес управління ризиковою ситуацією, що спрямована на забезпечення 

адаптації діяльності підприємства до мінливих умов внутрішнього та зовнішнього середовищ.  

 

Завдання для Тематичного оцінювання № 2 

Завдання для тематичного оцінювання № 1 (Роботу писати на окремих 

подвійних листках, які необхідно буде здати після виходу на очне навчання. Робота є 

ОБОВ'ЯЗКОВОЮ до виконання для виставлення тематичної оцінки): 

 

1. Що таке бізнес-план та його значення у веденні підприємницької діяльності. 

2. Основні розділи бізнес-плану. Чи можливо пропустити один з розділів при складанні 

бізнес-плану? Відповідь обґрунтуйте.  

3. Що таке «моральний ризик»?  

4. За сферою виникнення існують зовнішні та внутрішні ризики. Наведіть приклади обох 

видів ризиків.  

 

Література: УДК: 658.011,3: 330./31.7 В.В. Лакіза, Г.А. Карпляк Національний 

університет «Львівська політехніка», Ризики у бізнес-діяльності малих та великих 

підприємств 

 

Ваші конспекти та фото контрольної роботи  надсилайте на електронну адресу 

gr.ev@ukr.net  з підписом у темі листа «ПІБ, № групи та назва навчальної 

дисципліни». 
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