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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Cучасні економічні трансформаційні пере-

творення та європейський вектор розвитку
нашої країни вимагають організації надійного
страхового захисту усіх суб'єктів ринку. В умо-
вах обмежених можливостей фінансування
страхового захисту вітчизняні підприємства,
що працюють з виходом на міжнародний ринок,
не здатні забезпечити безперервність і безпе-
ребійність національного виробництва, сприя-
ти активізації інвестиційних процесів в еко-
номіці, формувати систему надійного захисту
своїх активів. Функціонування і розвиток під-
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приємств, орієнтованих на зовнішньоекономі-
чну діяльність, пов'язані з формуванням еко-
номічних зв'язків, що складаються між окреми-
ми країнами, юридичними суб'єктами ринку і
приватними особами. Належність економічних
контрагентів до різних країн збільшує ризико-
ваність їх спільної діяльності.

Проникнення вітчизняних виробників кон-
курентоспроможної продукції на закордонні
ринки пов'язане з необхідністю приймати рі-
шення, що пов'язані зі зменшенням або нівелю-
ванням ризиків, які можуть виникнути під час
експортної діяльності. Це стосується всіх сфер
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зовнішньоекономічної діяльності, а також всіх
без виключення галузей національної еконо-
міки. Не виключенням в умовах такої ризико-
ваності є і міжнародна торгівля, зокрема, екс-
портні операції.

Загальновідомо, що ризики зовнішньотор-
гівельних операцій за своїм обсягом і рівнем є
вищими, ніж ризики діяльності підприємства на
внутрішньому ринку, оскільки свій відбиток на-
кладає вплив чинників міжнародного середо-
вища. Саме на ризиках зовнішньоекономічної
діяльності зосереджується найбільша увага під
час її здійснення. Важливою особливістю ви-
явлення ризиків ЗЕД є те, що кожний міжна-
родний ринок має свою специфіку функціону-
вання, яку потрібно вивчити і врахувати для
подальшого здійснення на ньому економічних
інтересів вітчизняних підприємств.

Через великий вплив ризиків ЗЕД на прибут-
ковість підприємств, важливе значення сьо-
годні належить їх страхуванню. Загалом, сучас-
на система страхування пропонує широкий
набір послуг, пов'язаних із зменшенням ризи-
кованості зовнішньоекономічної діяльності.
Проте практика вітчизняного страхового
бізнесу вказує, що учасники міжнародної
торгівлі найчастіше використовують лише ті
види страхування, які є обов'язковими для її
здійснення. В той же час, в практиці розвине-
них країн широкого розповсюдження вже дав-
но набуло добровільне страхування, яке про-
понує широкий набір послуг для страхування
ризиків ЗЕД. Тому наша головна задача — до-
вести вітчизняним підприємствам важливість та
ефективність добровільного страхування зов-
нішньоекономічної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Багато вчених як іноземних, так і вітчизня-
них приділяють увагу вивченню сутності ри-
зиків зовнішньоекономічної діяльності, мето-
дам їх оцінювання та мінімізації. Зокрема це
знайшло відображення у працях І. Балабано-
ва, В. Гранатурова, А. Камінського, В. Кравчен-
ка, В. Лоуренса, Н. Машиної, Д. Месен, Н. По-
дольчак, М. Римар, А. Рум'янцева, А. Старо-
стіна, Л. Хейм, Н. Чухрай та інших. Питання
здійснення внутрішнього контролю на під-
приємстві та управління ризиками висвітлюва-
ли у своїх працях Г. Гольдштейн, А. Гуц, І. Ів-
ченко, О. Макєєва, С. Орлов, М. Поукок, А. Тей-
лор та інші вітчизняні та зарубіжні автори. Ба-
гато уваги приділили питанням організації,
проведення та методичного забезпечення мит-
ного постаудиту як складової страхування ри-

зиків зовнішньоекономічної діяльності І. Бе-
режнюк, О. Вакульчик [2], О. Гребельник, Т. Дем-
чук [4], Т. Єдинак, В. Науменко, П. Пашко,
Л. Пісьмаченко, О. Пригара [6]. Проте в нау-
ковій літературі нерозкритим залишається пи-
тання формування механізму страхування ри-
зиків зовнішньоекономічної діяльності для
вітчизняних підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті визначено дослідження пер-

спектив удосконалення страхування ризиків
зовнішньоекономічної діяльності в Україні в
сучасних умовах господарювання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проникнення вітчизняних виробників на

міжнародні ринки пов'язане з необхідністю
приймати господарські рішення, що пов'язані
з ризиками, які можуть принести як додаткові
прибутки, так і збитки. Важливою особливістю
виявлення, зменшення або можливого попе-
редження ризиків зовнішньоекономічної діяль-
ності є те, що кожний зарубіжний ринок має
свою специфіку функціонування, яку потрібно
дослідити і врахувати для подальшої реалізації
на ньому економічних інтересів підприємств.
Тобто оцінювання ризиків ЗЕД має проводити-
ся по кожній окремій країні та напряму зовні-
шньоекономічних операцій.

Особливо актуальним є питання виявлення
та оцінювання економічних ризиків для вітчиз-
няних підприємств, які зазнають значних збит-
ків внаслідок нестабільності середовища діяль-
ності, світової економічної кризи, застарілої
техніки та технологій виробництва, власної
капітало-, енерго- та фондомісткості. В цьому
контексті цікавим вдається алгоритм інтеграль-
ного оцінювання ризиків міжнародної діяль-
ності, запропонований О.Ю. Пригарою [6, с.
84]:

1. Визначення головних факторів ринкових
загроз і ринкових можливостей.

2. Ранжування факторів ринкових можли-
востей та ринкових загроз за допомогою мето-
дики парних порівнянь.

3. Оцінювання індексу ризику міжнародної
діяльності підприємств на іноземних ринках.

4. Визначення факторного впливу за допо-
могою факторного аналізу.

5. Побудова тренду змін ризиків міжнарод-
ної діяльності підприємств на іноземних рин-
ках.

6. Узагальнення отриманих результатів.
Як зазначає автор, до визначення головних

факторів ринкових загроз та можливостей до-
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цільно залучати експертів (керівників різних
підрозділів підприємств і сторонніх спеціалістів,
що є фахівцями у тій чи іншій галузі). Крім того,
для уникнення зазначених недоліків і зменшен-
ня помилок при розрахунках, які викривляють
кінцеві результати, потрібно провести аналіз об-
раних факторів ринкових загроз і можливостей і
визначити їх вагомість. Для цього часто викори-
стовують методику парних порівнянь [6, с. 85]. Ця
методика передбачає ранжування факторів рин-
кових можливостей та ринкових загроз.

На прикладі ПАТ "Коблево" нами здійсне-
но оцінку ризиків зовнішньоекономічної діяль-
ності даного підприємства за вказаною мето-
дикою. Основними країнами-споживачами
продукції ПАТ "Коблево" сьогодні є Росія,
країни Балтії та Ізраїль (табл. 1).

З даної таблиці видно, що основним спожи-
вачем експортованої продукції є Росія (65,4%),
потім ідуть країни Балтії (18,3%) та Ізраїль
(13,1%). Продукція також експортується до
Молдови, Казахстану та низку інших країн ко-
лишнього Радянського Союзу, але сукупна ча-
стка цього експорту становить лише 3,2%.

Узагальнююча оцінка ризикованості ЗЕД
для ПАТ "Коблево" на основі методики [6] по-
казана в таблицях 2—4.

Таблиця 1 демонструє, що ринок Росії для
ПАТ "Коблево" є середнім, оскільки вміщуєть-
ся в інтервал від 0 до 1, але наближений до 1,
тобто до високого рівня, що може бути сигна-
лом для досліджуваного підприємства появи
більшої ризикованості в перспективі.

За даними таблиці 2 для країн Балтії харак-
терним є стабільно середній рівень ризикова-
ності ЗЕД (0,55).

З таблиці 3 отримуємо, що ризик діяльності
в Ізраілі є найнижчим серед всіх проаналізова-
них країн.

Таким чином, ПАТ "Коблево" рекомен-
дується розширювати ринки збуту в країни
Балтії та Ізраіль, а сорочувати — в Росії, оскіль-
ки в цій країні найвищий ризик зовнішньоеко-
номічної діяльності.

Аналізуючи таблицю 4, також відмітимо
найбільший рівень ринкових загроз в розмірі
0,492, характерний для такого фактору, як
рівень розвитку економіки. В розрахунках, що
залишилися за межами даної статті, нами виз-
начено, що серед економічних факторів, вклю-
чених до даного блоку в узагальнюючій таб-
лиці, найбільш негативний вплив чинять еко-
номічні умови господарювання та взаємодії
контрагентів різних країн, а також стан розра-
хунково-платіжної дисципліни. Така ситуація
вказує на необхідність пошуку шляхів змен-
шення саме комерційних (кредитних) ризиків
зовнішньоекономічної діяльності.

Ризики неплатежу безпосередньо залежать
від експортера та пов'язані з фінансовими труд-
нощами імпортера, банкрутством або небажан-
ням сплачувати свою заборгованість контра-
генту, а також інші ризики, пов'язані з тим, що
імпортер прагне розрахуватися за контрактом,
але не може цього зробити з незалежних від
нього обставин.

У сучасній міжнародній торгівлі свою ефек-
тивність підтвердила державна підтримка екс-

Країни 

Обсяг експортної 
реалізації 
продукції,  
тис. грн. 

Структура 
експорту, % 

Росія  19443 65,4 

Країни Балтії 5440 18,3 

Ізраїль 3894 13,1 

Інші країни 951 3,2 

Разом 29729 100 

 

Таблиця 1. Структура експорту продукції ПАТ
"Коблево" в 2013 році

Фактори ринкових 
загроз, j 

Коефіцієнт 
вагомості, аj 

Імовірність 
реалізації 
факторів, bj 

Ступінь впливу 
фактора, сj 

Загальна оцінка 
прояву фактора 
ризику ринкової 
загрози, Fзj 

Вхідні бар’єри на 
ринок 

0,78 0,43 0,77 0,258 

Активна діяльність 
конкурентів 

0,58 0,82 0,6 0,285 

Загальний показник потенційних ринкових загроз, Із ∑=0,544 

Фактори ринкових 
можливостей, і 

Коефіцієнт 
вагомості, аі 

Імовірність 
реалізації 
факторів, bі 

Ступінь впливу 
фактора, сі 

Загальна оцінка 
прояву фактора 
ризику ринкової 
загрози, Fмі 

Політична 
стабільність 

0,795 0,575 0,82 0,375 

Рівень розвитку 
економіки 

0,71 0,47 0,585 0,195 

Загальний показник потенційних ринкових можливостей, Ім ∑=0,57 

Співвідношення загроз і можливостей, Іризику 0,544/0,57=0,954 

 

Таблиця 2. Узагальнююча оцінка ризикованості зовнішньоекономічної діяльності
ПАТ "Коблево" для Росії
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порту через Експортні кредитні агентства
(ЕКА) [7, с. 54]. ЕКА страхують експортні кре-
дитні та комерційні ризики та надають відпо-
відні гарантії по зовнішньоторгівельним опера-
ціям.

Головною метою діяльності ЕКА є стра-
хова та фінансова підтримка національних
експортерів задля забезпечення конкурен-
тоспроможних умов пропозиції своєї про-
дукції/послуг на міжнародних товарних рин-
ках [8].

Сьогодні подібні інституційні суб'єкти стра-
хового ринку функціонують у понад 70 країнах
світу, зокрема майже у всіх країнах Східної
Європи.

На відміну від державного (в тому числі
обов'язкового) страхування експортної
діяльності, де основною метою є державна
підтримка експортерів, комерційне страху-

вання такої діяльності має на меті отриман-
ня та збільшення прибутків. Тому комерційні
страховики більш ретельно підходять до
відбору страхових об'єктів, які беруться під
страховий захист, встановлюючи при цьому
трохи вищі тарифи, ніж державні страхові
компанії.

Головними перевагами вітчизняних експор-
терів від фінансування та страхування їхньої
діяльності банківськими установами за посе-
редництва ЕКА є [9]:

— можливість запропонувати своїм по-
купцям конкурентоспроможні умови оплати;
отримати захист від майнового та фінансового
ризиків; врегулювання питань щодо застави
шляхом можливого страхування заставного
майна;

— підвищення вимог до фінансового стану
імпортера. Це можливо за рахунок додаткової

Фактори 
ринкових 
загроз, j 

Коефіцієнт 
вагомості, аj 

Імовірність 
реалізації 
факторів, bj 

Ступінь 
впливу 
фактора, сj 

Загальна оцінка 
прояву фактора 
ризику ринкової 
загрози, Fзj 

Вхідні бар’єри 
на ринок 

0,735 0,27 0,595 0,118 

Активна 
діяльність 
конкурентів 

0,615 0,83 0,725 0,370 

Загальний показник потенційних ринкових загроз, Із ∑=0,488 

Фактори 
ринкових 
можливостей, і 

Коефіцієнт 
вагомості, аі 

Імовірність 
реалізації 
факторів, bі 

Ступінь 
впливу 
фактора, сі 

Загальна оцінка 
прояву фактора 
ризику ринкової 
загрози, Fмі 

Політична 
стабільність 

0,8 0,84 0,58 0,390 

Рівень розвитку 
економіки 

0,71 0,87 0,8 0,494 

Загальний показник потенційних ринкових можливостей, Ім ∑=0,884 

Співвідношення загроз і можливостей, Іризику 0,488/0,884=0,55 

Таблиця 3. Узагальнююча оцінка ризикованості зовнішньоекономічної діяльності
ПАТ "Коблево" для країн Балтії

Таблиця 4. Узагальнююча оцінка ризикованості зовнішньоекономічної діяльності
ПАТ "Коблево" для Ізраілю

Фактори 
ринкових 
загроз, j 

Коефіцієнт 
вагомості, аj 

Імовірність 
реалізації 
факторів, bj 

Ступінь 
впливу 
фактора, сj 

Загальна оцінка 
прояву фактора 
ризику ринкової 
загрози, Fзj 

Вхідні бар’єри 
на ринок 

0,74 0,265 0,58 0,114 

Активна 
діяльність 
конкурентів 

0,605 0,815 0,695 0,343 

Загальний показник потенційних ринкових загроз, Із ∑=456 

Фактори 
ринкових 
можливостей, і 

Коефіцієнт 
вагомості, аі 

Імовірність 
реалізації 
факторів, bі 

Ступінь 
впливу 
фактора, сі 

Загальна оцінка 
прояву фактора 
ризику ринкової 
загрози, Fмі 

Політична 
стабільність 

0,85 0,855 0,57 0,414 

Рівень 
розвитку 
економіки 

0,715 0,85 0,81 0,492 

Загальний показник потенційних ринкових можливостей, Ім ∑=0,907 

Співвідношення загроз і можливостей, Іризику 0,456/0,907=0,50 
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перевірки фінансового стану імпортера для
отримання страхових гарантій; моніторинг
можливих ризиків неплатежу на зовнішніх рин-
ках страховиком.

Кредитування під гарантії ЕКА може
здійснюватися за двома схемами [1]:

1) кредит надається вітчизняному банку для
фінансування цільового контракту вітчизняно-
го експортера;

2) зарубіжний банк-кредитор надає прямий
кредит вітчизняному експортеру під гарантії
вітчизняного банку.

Вибір конкретної схеми залежить від того,
хто саме — банк або підприємство-експортер
— користується більшою довірою у банку і
ЕКА.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, формування ефективної сис-
теми державної підтримки неможливо без ек-
спортно-кредитних агенцій (ЕКА) — структур,
які займаються страхуванням ризиків під-
приємств-експортерів. Саме співробітництво з
таким агенством, на відміну від державних
страхових компаній, дійсно дозволяє більш ре-
тельно підходити до вибору споживачів екс-
портної продукції та отримувати порівняно
вищі прибутки, нести порівняно менші втрати
від зовнішньоекономічної діяльності.
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