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Розділ 15. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх 

страхування 

 

15.1. Сутність та класифікація ризиків ЗЕД 

 

В економічній системі будь-який вид діяльності обумовлює 

появу ризиків, які призводять до збитків (небажаних наслідків) для 

системи загалом чи її структурних складових. [98] Ризики — це 

можливі несприятливі події, що можуть відбутися, і в результаті яких 

можуть виникнути збитки, майнові втрати учасників ЗЕД [64] . Ризик – 

це вибір, дії, які необхідно здійснити, при умові нестачі інформації. 

Об'єктивність ризику в економічній сфері ґрунтується на тому, 

що він існує внаслідок об'єктивних, притаманних економіці категорій 

конфліктності, невизначеності, розпливчастості, відсутності вичерпної 

інформації на момент оцінювання і прийняття управлінських рішень. 

Об'єкт ризику - це економічна система, оцінка ефективності й умови 

функціонування якої з необхідної точністю неможливо з заданою 

ймовірністю. 

Суб'єктивність ризику зумовлюється тим, що в економіці 

діють реальні люди (інвестори, менеджери, управлінські команди, 

бізнесмени) зі своїми досвідом, психологією, інтересами, смаками, 

схильністю чи несхильністю до ризику, зі своєю поведінкою тощо. 

Суб'єкт ризику – особа або колектив, які зацікавлені в результатах 

управління об'єктом ризику і мають відповідну компетенцію щодо 

управління і прийняття відповідних рішень стосовно об'єкта ризику 

[47].  

Ризику притаманні особливі характеристики [46]: 

1. Всеосяжність. З погляду теорії систем ризик розглядається 

як одна з системних характеристик, властивість, що притаманна будь-

яким видам цілеспрямованої діяльності. Ця системна характеристика 

проявляється як конфлікт між окремими цілями суб'єкта 

господарювання (суб'єкта ризику), як невизначеність стосовно 

реалізації цілей, зміст, напрям і умови досягнення котрих не чітко 

зрозумілі суб'єктові керування. 

2. Ризиком обтяжені передбачення, прогнози, тому що 

майбутнє стосовно економічних процесів неможливо передбачити в 

усіх деталях. 

3. Ризик виникає в процесах цілепокладання, оцінювання. 

Найчастіше ризик може бути пов’язаний з діями економічних 

суб’єктів, які функціонують в економічній системі. Ризик може бути 

відсутнім лише для тих економічних суб’єктів, котрі не зацікавлені 
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особисто у функціонуванні й розвитку певної економічної системи, 

або у випадку, якщо можливо перекласти відповідальність на 

суспільство або інших економічних суб’єктів та у разі відмінностей 

інтересів сфер діяльності. Ризик відсутній за відсутності будь-якого 

вибору.  

4. Доцільно відрізняти кількісну міру ризику та сам ризик, як 

економічну категорію. Ризик потрібно кількісно оцінювати й 

вимірювати – без цього не обійтись, особливо у зовнішньоекономічній 

сфері. Міра ризику с вектором, одна група компонент якого кількісно 

характеризує ступінь окремих аспектів ризику як об'єктивної категорії. 

Решта враховує ставлення його суб'єктів до невизначеності, конфлікту 

і, відповідно, до ризику.  

5. Структура й міра ризику діалектично змінюються в часі під 

впливом змін (трансформації) зовнішнього і внутрішнього 

середовища, дії низки об'єктивних і суб'єктивних чинників. Теорія 

соціально-економічної динаміки є підґрунтям до оцінювання та 

прогнозування ризику в умовах асиметричної інформації фінансових 

ринків. Необхідно досліджувати ризик як такий, структура і кількісна 

міра якого постійно змінюється з часом. В економічних дослідженнях 

підкреслюється неможливість довгострокової рівноваги локальних 

ринків. Головними причинами порушення можна вважати зміни у 

системах вищого рівня ієрархії управління. Це пояснюється 

розбіжностями між цілями управління й економічними інтересами 

системи управління.  

6. Вимірювання ризику ґрунтується на 

загальнометодологічних положеннях теорії вимірювань. Відповідно до 

цієї теорії вимірюються властивості емпіричних об'єктів. 

Підкреслюючи подвійну сутність ризику, Н. І. Машина 

вирізняє такі його функції: а) інноваційну; б) регулювальну; в) 

захисну; г) аналітичну.  

Інноваційна функція ризику полягає в пошуку нетрадиційних 

шляхів вирішення економічних проблем, у більшості випадків 

економічний успіх і конкурентоспроможність досягаються завдяки 

інноваційній діяльності. 

Регулювальна функція ризику виявляється у конструктивній і 

деструктивній формах. Конструктивна полягає у тому, що здатність 

ризикувати є одним із шляхів успішної діяльності підприємця, що 

допомагає переборювати консерватизм, догматизм, відсталість, 

психологічні бар'єри, що перешкоджають перспективним 

нововведенням. Деструктивна полягає у тому, що приймаються 

необґрунтовані, невиважені рішення, іноді за відсутності повної 
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інформації, належного урахування закономірностей розвитку явищ, що 

породжує авантюризм, суб'єктивізм. 

Захисна функція ризику полягає у тому, що ризик треба не 

тільки розглядати як природний стан підприємця, а й терпимо 

ставитися до можливих невдач.  

Аналітична функція передбачає аналіз усіх можливих 

альтернатив, варіантів рішень і вибір із них найбільш рентабельних і 

найменш ризикованих. У простих випадках спираються на інтуїцію, 

минулий досвід. Однак вибираючи оптимальне рішення, слід 

використовувати спеціальні методи аналізу.  

Джерела ризику – це чинники (процеси, явища), які 

спричиняють невизначеність, конфліктність. 

Ризики, що виникають під час здійснення ЗЕД, залежать від 

багатьох об'єктивних причин [46, 39]: 

1.  Об’єктивна невизначеність майбутнього. 

2.  Постійна нестабільність економічних процесів в усіх 

країнах світу. 

3. Об’єктивна неповнота вихідної інформації, недостатність 

інформації, наявність комерційної таємниці про діяльність суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. 

4. Принцип порівняльних переваг, згідно з яким сукупність 

обсягу виробництва продукції буде найбільшою тоді, коли кожен 

товар вироблятиметься тією країною, в якій витрати на виробництво 

товару нижчі. 

5.  Умови ЗЕД, суть яких полягає в тому, що обмін товарами 

залежить від співвідношення світового попиту і пропозиції на ці 

товари. 

6.  Лібералізація ЗЕД, що ґрунтується на такому принципі: 

завдяки вільній торгівлі, заснованій на принципі порівняльних витрат, 

світова економіка може досягти ефективнішого розміщення ресурсів і 

вищого рівня матеріального добробуту країн-учасниць. 

7.  Торговельні бар'єри. Попри усю переконливість аргументів 

на користь вільної торгівлі, насправді на цьому шляху існує безліч 

перешкод. Серед них особливе місце посідають мита – акцизні податки 

на імпортні товари. Мита можуть запроваджуватися задля одержання 

доходів чи захисту вітчизняних підприємців. Серед них 

виокремлюються фіскальні і протекціоністські мита. 

8.  Імпортні квоти, за допомогою яких встановлюються 

максимальні обсяги товарів, які можуть бути імпортовані за певний 

період часу. 

9.  Система ліцензування, створення завищених стандартів 
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якості і безпеки продукції або просто бюрократичні заборони в митних 

процедурах. 

10.  Вільно плаваючі валютні курси, що визначаються 

безперешкодною грою попиту та пропозиції. Подорожчання і 

знецінювання валюти зумовлюється, загалом, зміною смаків 

споживачів, відносною зміною в доходах різних країн, відносною 

зміною цін, відносною зміною реальних відсоткових ставок, 

спекуляцією на курсах валют. Прихильники цієї системи доводять, що 

за час її недовгого існування вона функціонувала набагато краще, ніж 

передбачалось. Однак тепер існують вагомі аргументи на користь 

стабільних валютних курсів. 

11.  Фіксовані валютні курси. Послідовники цієї системи 

стверджують, що її використання зменшує ризик, пов'язаний з 

міжнародною торгівлею і фінансами. Вважається, що фіксовані 

валютні курси сприяють розширенню обсягів торгівлі і фінансових 

операцій. Однак життєздатність цієї системи залежить від двох 

взаємозалежних умов: по-перше, наявності достатніх валютних 

резервів країни; по-друге, випадкового виникнення дефіцитів чи 

активів платіжного балансу. 

12.  Міжнародні системи валютних курсів. Кожна система 

створює певні ризикові ситуації.  

Існує різноманіття ризиків, що виникають у 

зовнішньоекономічній діяльності, оскільки поняття ризику охоплює 

практично всю діяльність економічного суб'єкта. 

Одним із перших класифікацією ризиків зайнявся Дж. М. 

Кейнс, який розглянув це питання з боку суб'єкта, що здійснює 

інвестиційну діяльність, виокремивши три основні види ризиків: 

- підприємницький ризик – невизначеність одержання 

очікуваного доходу від вкладення коштів; 

- ризик «позикодавця» – пов'язаний з неповерненням 

кредиту, що містить юридичний ризик (ухиляння від повернення 

кредиту) і кредитний ризик (недостатність забезпечення позики); 

- ризик зміни цінності грошової одиниці – імовірність 

втрати коштів унаслідок зміни курсу національної грошової одиниці 

(валютний ризик). 

За думкою Дж. М Кейнса основні види ризиків тісно 

переплітаються. У ризиковій ситуації приймають участь позичальник і 

кредитор. Позичальник, прагне одержати якомога більшу різницю між 

відсотком за кредит і нормою рентабельності; кредитор прагне також 

максимізувати. В результаті ризики «накладаються» один на одного, 

що часто відлякує інвесторів.  
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Савлук М.І. у роботі [104] зазначає, що у 

зовнішньоекономічній діяльності розрізняють чотири основні групи 

ризиків: 

- ризик країни; 

- банківський; 

- валютний; 

- ризик контрагента. 

До ризику країни належать політичні та економічні події в 

певній країні, які можуть призвести до втрат під час 

зовнішньоторговельних операцій. Ризик банку пов'язаний з втратами, 

що можуть виникати через його недостатню фінансову надійність, 

неналежну організацію управління банком. На діяльність банку як 

фінансової структури впливає: навколишнє політичне та економічне 

середовище, конкуренція, акціонери, якість персоналу, технічне 

обладнання тощо.  Валютні ризики - загроза втрат у результаті зміни 

курсів валют під час виконання контракту. Такі втрати виникають, 

зокрема, при змінах курсу валюти ціни відносно валюти платежу в 

період між підписанням зовнішньоторговельного або кредитного 

контракту і здійсненням платежу за ним. У разі збігу валюти ціни і 

валюти платежу валютний ризик спричинюється зміною курсу валюти 

контракту порівняно з національною валютою контрагентів або з 

падінням купівельної спроможності валют. 

Ризик контрагента прийнято поділяти на два види: 

 ризик неплатежу; 

 ризик невиконання контракту. 

Ризик неплатежу виникає для експортера, якщо імпортер 

неспроможний або не бажає здійснити платіж за контрактом.  

Ризик невиконання контракту полягає в невиконанні 

сторонами умов контракту. Зокрема, імпортер може відмінити або в 

однобічному порядку змінити замовлення.  

За наслідками прийнято поділяти ризики на категорії:  

 допустимий 

 критичний 

 катастрофічний. 

Допустимий ризик проявляється у випадку, якщо у результаті 

його нездійснення підприємству загрожує втрата прибутку. Ця 

категорія ризику передбачає, що втрати не перевищують обсяг 

очікуваного прибутку. Тобто діяльність економічного суб’єкту 

доцільна, хоча втрати мають місце.  

Критичний ризик проявляється у випадку, якщо підприємству 

загрожує втрата виторгу. Ця категорія ризику передбачає, що збитки 
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свідомо перевищують очікуваний прибуток і в граничному випадку 

можуть призвести до втрати всіх засобів, вкладених підприємством.  

Катастрофічний ризик проявляється у випадку, якщо виникає 

неплатоспроможність підприємства. Також до цієї групи відносять 

будь-який ризик, пов'язаний з прямою небезпекою для життя людей чи 

виникненням екологічних катастроф. 

Важливим чинником для класифікації ризиків є характер 

впливу на результати діяльності підприємства. Згідно з нею ризики 

поділяються на чисті та спекулятивні. Чисті ризики, на відміну від 

спекулятивних, передбачають нульовий результат або збиток у процесі 

господарської діяльності. 

Економіст Й. Шумпетер виокремлює ризик, пов'язаний з 

можливою технічною помилкою щодо виробництва та ризик, 

пов'язаний з відсутністю комерційного успіху. 

Розрізняють ризики за натупними ознаками: 

 ризик, пов'язаний з господарською діяльністю; 

 ризик, пов'язаний з особистістю підприємця; 

 ризик, пов'язаний з неповною інформацією щодо стану 

довкілля.  

Окрім цього визначають наступні класифікаційні ознаки 

ризиків: 

 за масштабами та обсягами (глобальний, локальний); 

 за аспектами (психологічний, соціальний, економічний, 

екологічний, юридичний, політичний, медикобіологічний); 

 за мірою об'єктивності та суб'єктивності (з об'єктивною 

ймовірністю, з суб'єктивною ймовірністю, з об'єктивно-суб'єктивною 

ймовірністю); 

 за ступенем (мірою) ризиконасиченості рішень 

(мінімальний, середній, оптимальний); 

 за мірою обґрунтованості ризику (раціональний, 

нераціональний, авантюрний); 

 за терміном оцінювання та урахування ризику 

(випереджаючий, своєчасний, запізнілий); 

 за чисельністю осіб, які беруть участь у прийнятті рішень 

(індивідуальний, груповий, колективний); 

 за ситуаційним класом джерел (в умовах невизначеності, в 

умовах конфлікту (конкуренції), в умовах розпливчастості 

(нечіткості)). 

Г. Н. Макарова пропонує розрізняти приватні і 

загальнонаціональні (стратегічні) зовнішньоекономічні ризики. На 

сьогодні найбільш поширеними різновидами загальнонаціональних 



401 

зовнішньоекономічних ризиків для окремих країн є ризики виходу з-

під національного контролю і регулювання стратегічно важливих 

галузей економіки, що потрапили з тих чи інших причин під вплив 

іноземного капіталу чи держав окремих закордонних компаній, що 

мають інтереси, істотно розбіжні чи прямо протилежні інтересам 

національної економіки.  

Найбільш поширеною є класифікація ризиків, відповідно до 

якої виокремлюють: операційний, кредитний, ринковий та діловий 

ризики. 

Під операційним ризиком розуміють ризик, пов'язаний з 

недоліками в системах і процедурах управління і контролю в 

організації. До цього пункту можна включити ризики, зумовлені 

помилками менеджменту компанії, її працівників; проблемами 

системи внутрішнього контролю, невдало розробленими правилами 

робіт тощо, тобто ризики, спричинені внутрішньою організацією 

роботи компанії. 

Кредитний ризик – ризик того, що учасник-позичальник не 

виконає свої зобов'язання повною мірою або до конкретної дати, або в 

будь-який час після цієї дати. 

Ринковий ризик – ризик збитків, зафіксованих на балансових і 

позабалансових рахунках компанії, через зміну ринкових цін; це ризик 

зміни значень параметрів ринку, таких як відсоткові ставки, курси 

валют, ціни акцій, кореляція між різними параметрами ринку і 

мінливість цих параметрів. 

Ділові ризики (бізнес-ризики) – це ризики, безпосередньо 

пов'язані з діловими операціями компанії на ринках постачання та 

збуту, тобто з її бізнесом.  

Існують також спроби класифікувати чинники ризику для 

потреб зовнішньоекономічної діяльності. Структура цих чинників 

дуже широка і має свої особливості. Таким чином, ризики у ЗЕД 

поділимо на чотири великі групи за ознаками (рис. 15.1) [46]: 

 щодо договірного процесу (зовнішні та пов'язані з 

умовами контракту); 

 щодо можливості впливу на ризик (керовані, 

опосередковано керовані та некеровані); 

 щодо територіального місцезнаходження (за кордоном, на 

кордоні, на власному ринку); 

 щодо етапу угоди (за митного оформлення, за 

сертифікації, інвестиційні, транспортні).  

Ризики зовнішньоекономічної діяльності, що пов’язані з 

договірним процесом можна поділити на наступні групи: ризики, що є 
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зовнішніми щодо договору (політичні, макроекономічні, надійності 

партнера, юридичні, кримінальні, маркетингові, інформаційні); 

ризики, що безпосередньо пов'язані з умовами контракту. 

Політичні ризики виникають під час проведення воєнних дій, 

перевороту в країні-контрагенті, громадських заворушень, змін у курсі 

уряду. Проявом цього виду ризику може бути експропріація чи 

націоналізація.  

Макроекономічні ризики можна поділити на: 

 ризик обмежень на експорт-імпорт; 

 ризик неможливості переказу капіталу; 

 ризик неотримання прибутку; 

 ризик дефолту; 

 ризик мораторію; 

 заборона на ввезення та вивезення; 

 конфіскація у випадку недотриманні нормативів; 

 страйк, війна, революція; 

 економічна ситуація в країні тощо. 

Ризик надійності партнера залежить від особливостей 

діяльності партнера, його фінансового стану: 

 ризик шахрайства і не існування фірми-партнера; 

 ризик невиконання партнером зобов'язань; 

 ризик неплатоспроможності партнера; 

 ризик припинення контракту партнером через особисті 

обставини; 

 ризик зниження фінансової стійкості партнера; 

 ризик затримки поставки з вини партнера 

 ризик затримки платежів покупцем; 

 ризик неприйняття товару (ризик виробництва) для 

товарів, виготовлених за замовленням. 
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Рис.15.1. Класифікація ризиків у зовнішньоекономічній 

діяльності 
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Юридичні ризики базуються на знанні законодавства країни-

партнера та можуть виникати через відмінності законів країни-

партнерів та через незнання законів світової торгівлі, міжнародних 

прав та правил. 

Кримінальні ризики (втрата вантажу через крадіжки, 

хабарництво, рекет тощо) залежать від кримінального становища в 

країні-партнері. Маркетингові ризики виникають у зв’язку з 

просуванням й реалізацією товарів у зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства. До таких ризиків відносять інформаційні, інноваційні та 

кон’юнктурні ризики. Для проведення успішної збутової діяльності на 

зовнішніх ринках потрібно проводити їх ретельний аналіз, який 

ґрунтується на розробці таких експертних чи маркетингових систем, 

які дають змогу враховувати невизначеність інформації про ринок. 

[93] 

Інформаційний ризик – ризик відсутності, невизначеності або 

недостовірності інформації, що стосується юридичної бази для 

підготовки контракту, стану справ партнера та його банку, загального 

стану ринку товарів (послуг), на якому функціонує підприємство. 

Інформаційний ризик виникає досить часто, недосконалість інформації 

майже в 90 % випадків призводить до збитків. До основних 

інформаційних ризиків відносять: 

 ризик відсутності або невизначеності інформації про 

ринкову ситуацію; 

 ризик відсутності необхідної інформації про 

нормативну та законодавчу базу країни. 

Інноваційний ризик є можливістю втрат, що виникають 

внаслідок вкладення підприємством коштів у виробництво нових 

товарів (послуг), які, не знайдуть попиту на ринку. Можливість втрат 

через зміну ринкової кон’юнктури викликає кон’юнктурний ризик.  

До ризиків, пов'язаних з умовами контракту, належать: 

визначення предмету контракту, умови кількості та якості, упаковки та 

маркування, ціни, поставки; валютно-фінансових умов, форс-

мажорних обставин, ризик арбітражу. 

Також, важливими є ризики, пов’язані з етапами угоди: митне 

оформлення, сертифікація, інвестиційні та транспортні. З них можна 

виділити ризик митного оформлення (виникає за умови при 

несвоєчасній сертифікації товару та розрахунків акцизів, мит, при 

порушенні вимог митної документації тощо) та транспортні 

(виникають під час транспортування продукції ЗЕД та пов'язані з 

використанням міжнародного збірника торгівельних термінів 

«Інкотермс»). Транспортні ризики – ризики, що виникають у 
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зовнішньоекономічній діяльності при укладенні 

зовнішньоекономічних угод, а саме при переміщенні товару від 

продавця (постачальника) до покупця. 

До транспортних ризиків належать: ризик неправильного 

визначення моменту передачі відповідальності за вантаж у процесі 

транспортування, ризик втрати або пошкодження вантажу, ризик 

вибору транспортного засобу. 

Транспортні ризики поділяють за «Інкотермс-2010» на чотири 

групи. Група Е (EXW) - покупець несе всі ризики і витрати, пов’язані з 

доставкою товару від складу продавця (виробника) до кінцевого 

пункту споживання. Група F містить три конкретні варіанти передачі 

відповідальності і ризиків: ризики і відповідальність продавця 

переходять на покупця (посередника) у момент передачі товару у 

визначеному місці, у визначеному договором порту, після 

переміщення товару через борт судна. Група С включає ситуації, коли 

експортер (продавець) укладає із покупцем договір на 

транспортування, але не бере на себе ніякого ризику. Вона включає 

такі базові умови. Група D означає, що всі транспортні ризики несе 

продавець. Правила інтерпретації міжнародних термінів «Інкотермс-

2010» було розглянуто у темі 4. 

Ризики зовнішньоекономічної діяльності, пов’язані з 

можливістю впливу на ризик, поділяються на керовані, 

опосередковано керовані та некеровані.  

До внутрішніх ризиків відносять: невиконання виробничих 

завдань у визначені терміни; недотримання вимог якості; 

недобросовісність працівників;  пожежі;  крадіжки.  [93] 

До ризиків, які не залежать від підприємства, належать: 

політичні, військові ризики; ризики, пов’язані з діяльністю органів 

державної влади; стихійні лиха; ризики, пов’язані з діяльністю третіх 

осіб; валютні ризики; ризики зміни ціни; ризик падіння попиту; ризик 

зростання конкуренції; ризики неплатежів, банкрутства; ризик 

непоставки товару і невиконання договірних зобов’язань. 

Ризики зовнішньоекономічної діяльності, пов’язані з 

територіальним місцезнаходженням, поділяються на ризики за 

кордоном, на кордоні, на власному ринку. 

 

 

15.2. Особливості управління ризиками у 

зовнішньоекономічній діяльності 

 

Управління ризиком - наукова дисципліна, що вивчає вплив 
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на різні сфери діяльності людини випадкових подій, що завдають 

фізичний і матеріальної шкоди. Основні свої поняття і методи теорія 

управління ризиком почерпнула насамперед з техніки та інженерії, 

теорії машин і механізмів, страхової і біржової справ.  

Управління ризиком – це процес зменшення або уникнення 

збитків у разі створення або настання ризикових подій. Мінімізація 

збитку і зниження ризику - не адекватні поняття. Друге означає або 

зменшення можливих збитків, або зниження ймовірності настання 

несприятливих подій. У той же час існують різні фінансові механізми 

управління, наприклад, страхування, які забезпечують компенсацію 

шкоди, ніяк не впливаючи ні на його розмір, ні на ймовірність 

настання. 

Основні етапи процесу управління ризиком, представлені на 

рис.15.2: 

 аналіз ризику;  

 вибір методів впливу на ризик при оцінці їх 

порівняльної ефективності;  

 формування стратегії управління всім комплексом 

ризиків підприємства;  

 безпосередній вплив на ризик;  

 контроль і коригування результатів процесу 

управління.  

Аналіз ризику - початковий етап, що має на меті одержання 

необхідної інформації про структуру, властивості об'єкта і наявних 

ризиків. Кількість інформації, що збирається повинна бути достатньою 

для того, щоб приймати адекватні рішення на подальших стадіях. 

Аналіз складається з виявлення ризиків та їх оцінки. При 

виявленні ризиків визначаються всі ризики, властиві досліджуваній 

системі. Головне - не пропустити важливих обставин і детально 

описати всі істотні ризики.  

Оцінка є кількісним описом виявлених ризиків, у результаті 

чого визначаються такі характеристики, як ймовірність і розмір 

можливого збитку. При проведенні оцінки ризику необхідно 

сформувати перелік сценаріїв розвитку несприятливих ситуацій та 

побудувати функції розподілу ймовірності настання збитку в 

залежності від його розміру.  
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Рис. 15.2.   Загальна схема процесу управління ризиком 
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1. Виключення ризиків — це відмова від здійснення будь-яких 

дій, пов'язаних з можливістю появи ризиків у ЗЕД. 

2. Прийняття ризиків означає, що підприємство бере на себе 

відповідальність за проведення зовнішньоекономічної операції та 

ризики, пов'язані з нею. 

3. Зменшення ризиків — це прийняття рішень, які дають змогу 

знизити рівень витрат від прийнятих ризиків. 

4. Передача ризиків означає, що підприємство передає 

відповідальність за ризики своєму партнеру або третій особі. 

 

 
 

 

Рис. 15.3.  Різновиди ведення політики ЗЕД щодо потенційних ризиків 
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стадії прийняття рішень. При цьому треба мати на увазі, що:  
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- уникнення одного ризику може призвести до виникнення 

інших;  

- можливий обсяг прибутку від заняття певною діяльністю 

може значно перевищувати можливі втрати. 

Політика учасника ЗЕД щодо потенційних ризиків 

Виключення ризиків 

Прийняття ризиків 

Зменшення ризиків 

Передача ризиків 

відмова від здійснення будь-яких дій, 
пов'язаних з можливістю появи ризиків 

у ЗЕД 

підприємство передає відповідальність 

за ризики своєму партнеру або третій 
особі 

прийняття рішень, які дають змогу 
знизити рівень витрат від прийнятих 

ризиків 

операції та ризики, пов'язані з нею 

підприємство бере на себе 

відповідальність за проведення 

зовнішньоекономічної операції 
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Однак важко уникнути ризику загалом, значну його частину 

фірмі доводиться приймати на себе. Прийняття ризику на себе може 

бути двох видів: 

1) заплановане прийняття ризиків;  

2) незаплановане прийняття ризиків.  

У першому випадку фірмі відома частота можливих втрат, і ці 

втрати покриваються з поточного доходу, якщо в цілому вони 

невеликі. У цьому випадку мова йде про самострахування, тобто 

створення фірмою спеціального резервного фонду (фонду ризику) за 

рахунок відрахувань з прибутку на випадок виникнення 

непередбачуваної ситуації. При цьому самострахування доцільно тоді, 

коли вартість застрахованого майна відносно невелика в порівнянні з 

майновими та фінансовими критеріями всього бізнесу, а також коли 

ймовірність збитків надзвичайно мала.  

У другому випадку, при незапланованому прийнятті ризику фірмі 

доводиться покривати втрати з будь-яких ресурсів, що залишилися 

після понесених втрат.  

Ефективним способом мінімізації ризику є скорочення втрат 

шляхом поділу (сегрегації) та об'єднання (комбінації) ризиків. Поділ 

ризику, як правило, здійснюється за рахунок поділу активів фірми. 

Суть його полягає в скороченні максимально можливих втрат за одну 

подію, але при цьому одночасно зростає число випадків ризику, які 

можна контролювати.  

Після вибору оптимальних способів впливу на конкретні 

ризики є можливість сформувати спільну стратегію управління всім 

комплексом ризиків підприємства. Це етап прийняття рішень, коли 

визначаються необхідні фінансові та трудові ресурси, відбувається 

постановка і розподіл завдань серед менеджерів, здійснюється аналіз 

ринку, проводяться консультації з фахівцями.  

Заключним етапом управління ризиком є контроль і 

коригування результатів реалізації обраної стратегії з урахуванням 

нової інформації. Контроль полягає в отриманні інформації від 

менеджерів про збитки та вжиті заходи щодо їх мінімізації, він може 

виражатись у виявленні нових обставин, що змінюють рівень ризику, 

передачі цих відомостей страхової компанії, спостереженні за 

ефективністю роботи систем забезпечення безпеки тощо. Періодично 

повинен відбуватися перегляд даних про ефективність 

використовуваних заходів з управління ризиками з урахуванням 

інформації про що відбулися за цей період збитки.  

Усі заходи з управління ризиком можуть бути розділені на «до 

події» і «після події». Перші плануються і здійснюються завчасно, а 
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друге - після того, як непередбачена подія вже відбулася. До  заходів 

«до події» відносяться: страхування, самострахування, 

попереджувальні організаційно-технічні заходи, юридичні, договірні 

та інші заходи з передачі ризику. Заходи «після події» - це отримання 

коштів на ліквідацію збитків у вигляді фінансової допомоги, позик, 

тощо.  

Одним з методів щодо управління ризиків щодо зниження 

ризиків є попередня перевірка потенційного партнеру, з яким 

планується укладати  контракт. Для цього необхідно оцінити 

ефективність його функціонування. Тільки після проведеної оцінки та 

здобутої інформації можна зробити конкретні висновки щодо його 

надійності та платоспроможності. У разі відповідності потенційного 

партнеру вимогам, що висуваються для потенційного партнера для 

підприємства стоїть питання укладення зовнішньоекономічної угоди з 

мінімізацією можливих ризиків, використовуючи всі можливі 

застереження. Так, ризик невиконання партнером зобов’язань за 

контрактом можна уникнути за рахунок таких заходів [64]: 

– укладання договору про наміри, де оговорюється строк, 

протягом якого сторони можуть внести зміни; 

– відображення в договорі намірів щодо матеріальної 

відповідальності за відмову від підписання контракту; 

– відображення умови про розгляд можливих суперечок через 

арбітражний суд; 

– відображення в контракті умови про штрафні санкції за 

невиконання будь-якого зобов’язання за контрактом; 

– відображення в контракті умови про виникнення можливих 

форс-мажорних обставин. 

Для подолання загрози неплатоспроможності партнера 

використовують наступні інструменти: 

– передбачення умови про чинність контракту після 

надходження коштів на розрахунковий рахунок виконавця; 

– передача права власності замовнику після повної сплати 

вартості товару (послуги); 

– використання послуг банку щодо акредитивної форми 

розрахунків; 

– укладання угоди з банком на факторингове обслуговування 

можливої дебіторської заборгованості. 

Для зменшення можливих збитків використовують наступні 

методи [64]: 

1. Страхування, тобто використання різних видів полісів, 

договорів страхування. 
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2. Хеджування, тобто використання біржових ф’ючерсних 

контрактів і опціонів. 

3. Застосування різних форм і методів розрахунково-

кредитних відносин, що зводять до мінімуму ризик неплатежу за 

поставлені товари, або неотримання товарів проти їх сплати. 

4. Аналіз і прогнозування кон’юнктури (попиту, пропозиції, 

ціни) на зовнішньому ринку, планування і своєчасна розробка заходів з 

метою уникнути можливих збитків, викликаних несприятливими 

кон’юнктурними змінами. 

5. Інші методи.  

Страхування є найпоширенішим методом управління 

ризиками у зовнішньоекономічній діяльності, тому що він простий у 

застосуванні та відносно низьковитратний. Мета страхування суб'єкта 

економіки - захист від фінансових наслідків (майнового збитку) 

внаслідок настання несприятливих подій. Економічна сутність 

страхування полягає у створенні резервного (страхового) фонду, 

відрахування в який для окремого страхувальника встановлюються на 

рівні, значно меншому сум очікуваного збитку і, як наслідок, 

страхового відшкодування. Страхування зовнішньоекономічних 

ризиків - це, комплекс видів страхування, що забезпечують захист 

інтересів вітчизняних і закордонних учасників тих або інших форм 

міжнародного співробітництва. Він включає страхування експортно-

імпортних вантажів, засобів транспорту (судна, літаки, автотранспорт 

тощо), будівельно-монтажного ризику, експортних кредитів, 

міжнародних торговельне-промислових та інших виставок, створених 

спільно з іноземними фірмами підприємств, майна діючих на нашій 

території іноземних компаній (філій) і функціонуючих в інших країнах 

українських організацій (представництв), страхування цивільної 

відповідальності українських та іноземних учасників економічного 

співробітництва й інші види страхування.[130] 

Метою страхування зовнішньоторговельних вантажів є 

покриття збитків, що можуть виникнути внаслідок часткової втрати, 

ушкодження або повної втрати товарів при доставці їх від 

вантажовідправника до вантажоодержувача. Об’єктами страхування 

можуть бути як самі засоби транспорту, так і перевезені ними вантажі. 

Страхування вантажів часто називається карго, а страхування засобів 

транспорту – каско. 

Морське страхування включає: страхування суден, вантажів, 

фрахту, відповідальності судновласників. Юридичною базою для 

укладення договору морського страхування є Конституція України, 
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цивільне і господарське законодавство, Кодекс торговельного 

мореплавства України та інші законні й підзаконні акти [71, с. 27]. 

Існує чотири типові види договору морського страхування: 

1.  Страхування судна, як транспортного засобу, в основі якого 

бувають такі типові умови договорів: 

-     застереження RDC (running down clause); 

-     застереження про відповідальність перед третіми особами; 

-     застереження (free of particular average); 

-     застереження про загальну аварію; 

-     застереження про позови і трудові відносини; 

-     застереження про ―абандон‖; 

-     поділ ризику між страховиком і страхувальником; 

-     договірні гарантії (застереження про мореплавство; 

застереження про девіацію; застереження про законність). 

2.Страхування одержання плати за фрахт власником судна. 

3.   Страхування відповідальності товаровідправника або 

перевізника перед третіми особами. 

4.   Страхування вантажу [117, с. 54]. 

В автострахуванні підлягають страхуванню на добровільних 

засадах засоби автотранспорту, перевезення вантажів, цивільна 

відповідальність власників засобу автотранспорту. Об’єктом 

страхування засобів автотранспорту є легкові, вантажні автомобілі, 

автобуси тощо [31]. 

Відшкодовуються збитки, які спричинені втратою або 

пошкодженням застрахованих транспортних засобів внаслідок аварії, 

пожежі, вибуху, землетрусу, повені та інших стихійних явищ. 

Міжнародна система страхування відома як ―система Зеленої 

карти‖, яка набрала чинності 1 січня 1953 року і отримала свого назву 

за кольором і формою страхового полісу. Країни, які належать до 

міжнародної системи страхування, прийняли па себе зобов’язання 

щодо визнання на території будь-якої з цих країн страхового полісу 

щодо страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів у міжнародному автомобільному сполученні. Основним 

елементом системи Зеленої карти є бюро країн-учасниць, які 

організують контроль за наявністю страхування при перетинанні 

кордону, а також вирішують разом зі страховими компаніями питання 

врегулювання заявлених претензій за страховими випадками. 

Безпосередньо відшкодування за Зеленою картою проводять 

уповноважені страхові організації [119, с. 71]. 

До поняття авіаційного страхування входять такі специфічні 

види ризиків: страхування літаків від загибелі і пошкодження; 
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страхування відповідальності перед пасажирами за втрату життя і 

відповідальності за втрату або пошкодження багажу пасажирів; 

страхування відповідальності перед третіми особами за заподіяну 

шкоду їм або їхньому майну в результаті експлуатації 

авіатранспортних засобів; страхування команди; страхування 

відповідальності за збереження вантажу, що перевозиться 

авіатранспортом; страхування відповідальності перед третіми особами 

при будівництві літаків та їх ремонті [39]. 

Законодавством України встановлено, що обов’язкове 

авіаційне страхування цивільної авіації здійснюють з метою 

забезпечення захисту інтересів експлуатантів, пасажирів та третіх осіб. 

Обов’язкове авіаційне страхування передбачає: 

-     страхування відповідальності повітряного перевізника за 

шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу; 

-     страхування відповідальності експлуатанта повітряного 

судна за шкоду, заподіяну третім особам; 

-     страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого 

авіаційного персоналу; 

-     страхування повітряних суден; 

-     страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, 

пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу під час 

виконання авіаційних робіт. 

З метою відшкодування потерпілим від авіаційної події, 

стихійного лиха і підвищення безпеки авіації України створено 

страховий фонд безпеки авіації України. Цей фонд створено за 

рахунок надходження відрахувань від платежів з обов’язкових видів 

страхування, що визначено на законодавчому рівні України. 

Страхування вантажів має три особливості, що вирізняють 

його поміж усіх інших видів страхування [39]. 

Перша – це вільна передача поліса, яка не потребує ніякої 

заяви страховику. Мається на увазі, що вантаж з моменту початку 

забезпечення страхового покриття (це збігається звичайно із 

завантаженням) вилучено з відання страхувальника; вантаж передано в 

розпорядження перевізника. Страхувальник фактично ним не 

опікується і нічого з вантажем зробити не може, отже цілком відсутня 

так звана ―суб’єктивна небезпека‖, тобто та, що знаходиться в 

причинному зв’язку зі страхувальником. Тому страховику байдуже, 

хто стає власником вантажу, і в чиїх руках знаходиться поліс.  

Друга особливість – це можливість страхувати вантаж 

дорожче від його вартості в момент укладення договору страхування.  
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Третя особливість – це можливість страхувати за так званим 

генеральним (відкритим) полісом. Генеральний поліс – договір 

страхувальника зі страховиком про передачу страховику на 

страхування усіх відправлень вантажів певної фізичної чи юридичної 

особи протягом визначеного періоду (звичайно не перевищує 12 

місяців). Завдяки такому договору страховик може максимально 

спростити формальності зі страхування. Від страхувальника потрібні 

щоразу тільки заявки про відправлення вантажу. Розрахунок за таким 

полісом виконується періодично за терміни, зазначені в договорі, а не 

за коленим відправленням. І в цьому випадку зручності очевидні: 

простота і швидкість, тобто саме те, що так необхідно для здійснення 

операцій у зовнішньоекономічній діяльності. 

Страхування зовнішньоекономічних операцій з боку суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності здійснюється в Україні на договірних 

засадах і є добровільним, якщо інше не передбачено законами України. 

Страхування зовнішньоекономічної діяльності включає майнове, 

особисте та страхування відповідальності. Комплексні види 

страхування, що передбачають поєднання в одному полісі декількох 

видів страхування, також застосовуються в зовнішньоекономічній 

сфері. 

Особливе місце  займає страхування експортних кредитів. 

Сутність його полягає в зменшенні або усуненні кредитного ризику. 

Об'єктами цього страхування є комерційні кредити, надані покупцеві, 

банківські позики постачальнику чи покупцеві, зобов'язання і 

поручительства за кредитом, довгострокові інвестиції тощо. 

Страхування кредитних ризиків захищає інтереси продавця або банку-

кредитора на випадок неплатоспроможності боржника або несплати 

боргу з інших причин. Їх звичайно поділяють на дві основні групи. До 

першої можна віднести суто комерційний, або економічний, ризик 

(банкрутство приватного покупця, відмова від платежу або прийняття 

товару, несплата боргу в обумовлений термін та ін.). До другої групи 

належать політичні ризики (воєнні дії, революції, заборона на платежі 

за кордон, консолідація боргів, націоналізація, конфіскація; неплатіж 

покупця, у ролі якого виступає державна організація; скасування 

імпортної ліцензії, введення ембарго тощо). 

Використання посередників дає можливість розширити 

пропозицію страхових послуг, взяти на відповідальність виробничі та 

комерційні ризики, які не може вирішити страхова компанія. У зв’язку 

з цим доцільно застосувати перестрахування. Під перестрахуванням 

розуміється  система економічних відносин між страховиками, яка 

дозволяє страховій компанії,  передати отримані ризики іншим 
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страховим компаніям (перестраховикам). Зміст відносин між 

страховиком та перестраховиком полягає в зобов’язанні 

перестраховика покрити частину страхових виплат страхової компанії 

за страховими випадками, що настали у її клієнтів, сподіваючись на 

частину страхової премії, отриманої від клієнтів. Економічною 

сутністю перестрахування є перерозподіл страхового фонду між 

страховими організаціями. Прийняті в перестрахуванні ризики можуть 

передаватися повторно, продовжуючи ланцюг перестрахування. Таким 

чином, у перестрахуванні відбувається постійний обмін ризиками і 

преміями, головною метою якого є прагнення створити збалансований, 

стійкий власний страховий портфель [64].  

У міжнародній практиці існує кілька варіантів участі держави 

у страхуванні експорту. У деяких країнах страхування експортних 

ризиків здійснюється державними агентствами, страхові премії 

сплачуються безпосередньо до бюджету та безпосередньо з бюджету 

сплачуються страхові відшкодування. Інший варіант – створення 

окремих установ, що працюють на самоокупній основі, тобто 

покривають адміністративні витрати та страхові відшкодування 

надходженням від премій. Так, у Великобританії страхування таких 

ризиків здійснюється Департаментом гарантій експортних кредитів, 

компанією ―Індемніті‖ та корпорацією ―Ллойд‖; у Німеччині – 

товариством ―Гермес‖ і приватною компанією ―Тройарбайт‖; у 

Франції — товариством ―Кафас‖; в Італії – компанією ―САЧЕ‖; у США 

– ―ОПІК‖ тощо [39]. Як правило, такі страховики діють від імені і за 

рахунок уряду в рамках ліміту державних гарантій по експортних 

кредитах, що затверджується при прийнятті державного бюджету. 

Участь держави в забезпеченні страхування експортних 

ризиків базується на недосконалості ринку, оскільки приватні 

страховики не бажають надавати страхового покриття для найбільш 

ризикових експортних регіонів, ринок страхування експорту був би 

неповним без урядового втручання. 

Однак, страхування, як метод мінімізації ризику має ряд 

обмежень. По-перше, це ціна. Нерідко премія, запитувана страховиком 

за прийняття на себе ризику, перевищує ту ціну, яку принциповий 

страхувальник вважає розумною за трансферт ризику. По-друге, 

обмеженням використання страхування є неможливість застрахувати 

деякі види ризиків, тому що вони не приймаються. Так, якщо 

ймовірність настання ризикової події дуже велика, то страхові фірми 

не беруться страхувати ці види ризику або вводять непомірно високі 

платежі.  

Поряд зі страхуванням застосовують також інші методи 
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управління ризиками. Для управління ризиками, пов’язаними з 

падінням цін на біржові товари, фондові цінності  та несприятливим 

падінням курсу валют, широко застосовуються різні методи 

хеджування, тобто методи укладення поряд з основним контрактом 

контракту про купівлю в постачальників відповідного товару "на 

термін" (йдеться про більш пізній термін, ніж за основним контрактом) 

за фіксованою ціною.  

Техніка хеджування полягає в наступному. Продавець 

реального товару, прагнучи застрахувати себе від передбачуваного 

зниження ціни, продає на біржі ф'ючерсний контракт на даний товар 

(хеджування продажем). У разі зниження цін він викупляє ф'ючерсний 

контракт, ціна на який також впала, і отримує прибуток на 

ф'ючерсному ринку, який повинен компенсувати недоотриману ним 

виручку на ринку реального товару. 

Перевага таких методів – можливість оперативного прийняття 

рішень, порівняно невисока вартість налагодженість і доступність 

ринків ф’ючерсів і опціонів. До недоліків відносять порівняно вузький 

спектр дії (тільки цінові параметри угод на товари, фондові цінності і 

валюту), складність використання, що вимагає високого рівня 

кваліфікації фахівців. Тому цей метод використовується, як правило, 

великими підприємствами і при великих обсягах 

зовнішньоторговельних операцій.  

Небезпека валютних втрат у результаті зміни курсу валюти 

ціни (позики) стосовно валюти платежу в період між підписанням 

контракту або кредитної угоди і здійсненням платежу викликає 

валютний ризик. Найбільш простим і найпоширенішим методом 

страхування валютних ризиків є золоті й валютні захисні 

застереження. Золоте застереження засноване на фіксації золотого 

вмісту валюти платежу на дату укладання контракту і перерахуванні 

суми платежу пропорційно до зміни золотого вмісту на дату 

виконання. 

Захист від ризиків з допомогою валютних застережень 

належить до так званого нестрахового захисту, оскільки не передбачає 

розміщення цих ризиків на страхування у страхових компаніях. 

Сутність цих застережень зводиться до встановлення в контракті, а 

саме у двох його статтях - "ціна товару" та "умови платежу" - таких 

умов, які зводили б до мінімуму можливі валютні втрати. Валютне 

застереження — умова в міжнародному контракті, що обумовлює 

перегляд суми платежу пропорційно до зміни курсу валюти 

застереження з метою страхування валютного або кредитного ризику 

експортера або кредитора. Найбільш поширена форма валютного 
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застереження — незбігання валюти ціни і валюти платежу. При цьому 

експортер або кредитор зацікавлений у тому, щоб за валюту ціни 

вибиралася найбільш стійка валюта або валюта, підвищення курсу якої 

прогнозується. Багатовалютне застереження — умова в міжнародному 

контракті, що обумовлює перегляд суми платежу пропорційно до 

зміни курсу кошика валют, що заздалегідь вибираються за згодою 

сторін 

Сучасними методами страхування валютних ризиків 

експортерів і кредиторів є: валютні опціони, форвардні валютні 

операції, валютні ф'ючерси, міжбанківські операції "своп". 

Опціонні операції - це угоди, що дають право (але не 

зобов'язання) одному учаснику угоди купити або продати відповідну 

кількість іноземної валюти за фіксованим курсом протягом 

визначеного часу, тоді як другий учасник за грошову премію 

зобов'язується за необхідності забезпечити реалізацію цього права, 

будучи готовим продати або купити іноземну валюту за відповідною 

договірною ціною. 

Зміст форвардних валютних операцій полягає в купівлі чи 

продажі певних сум відповідної валюти за заздалегідь обумовленим 

курсом на базі поточних ринкових котирувань із її фактичним 

переданням у розпорядження контрагента у певний строк у 

майбутньому (звичайно на дату розрахунків за комерційними 

операціями). У такий спосіб банки страхують себе та своїх клієнтів від 

можливих валютних збитків під час проведення останніми 

зовнішньоторговельних операцій. Крім того, банки часто практикують 

диверсифікацію складу своїх валютних резервів, скорочуючи в них 

питому вагу нестійких валют і збільшуючи питому вагу стійких валют. 

Ф'ючерсні операції - це угоди з купівлі-продажу валют у 

майбутньому між двома сторонами за раніше обумовленим курсом, які 

укладаються на біржових ринках. Особливістю ф'ючерсних угод є те, 

що вони стандартизовані і поставки валюти відбуваються в строго 

визначені терміни. Поставка валюти за контрактом повинна 

здійснюватись через рахункову палату біржі, яка гарантує виконання 

зобов'язань за угодами всіма сторонами. Але, як правило, реальна 

поставка валюти за ф'ючерсними угодами не відбувається. 

Угоди типу „своп” - комбінація двох протилежних 

конверсійних операцій на однакову суму з однією датою укладання та 

різними датами валютування. При цьому одна із зазначених операцій є 

терміновою, а інша - угодою з негайною поставкою. 

Також у світовій практиці для страхування експортерів і 

кредиторів від інфляційного ризику використовують товарно-цінові 
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застереження. 

Товарно-цінове застереження — умова, що включається в 

міжнародний контракт з метою страхування від інфляційного ризику. 

До товарно-цінових застережень відносять [64]: 

1. Застереження про змінну ціну, що підвищується залежно від 

ціноутворювальних чинників. 

2. Індексне застереження — умова, за якою суми платежу 

змінюються пропорційно до зміни цін за період з дати підписання до 

моменту виконання зобов'язання. Індексні застереження не набули 

значного поширення у світовій практиці через труднощі з вибором і 

перерахуванням індексів, що реально відображають зростання цін. 

3. Комбіноване валютно-товарне застереження 

використовується для регулювання суми платежу з урахуванням зміни 

валютних курсів і товарних цін. У випадку однонаправленої динаміки 

зміни валютних курсів і товарних цін підрахунок сум платежу 

відбувається пропорційно до чинника, що максимально змінився 

Розрахунково-кредитні відносини складають окрему 

специфічну галузь управління ризиками зовнішньоекономічної 

діяльності, що базуються на проведенні математичних розрахунків. До 

основних відносять: застосування безвідкличного підтвердженого 

документарного акредитиву при розрахунках за постачання товару; 

використання банківських гарантій. 

Для розрахунково-кредитного механізму зниження ризиків 

існують переваги (простота і доступність використання для учасників 

зовнішньоекономічній діяльності) та недоліки (порівняна дорожнеча 

такого типу банківських послуг). 

Таким чином, сучасний рівень розвитку страхової, банківської 

і біржової справи у світі надає учасникам ЗЕД широкий вибір різних 

інструментів захисту від ризиків при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій, однак вони не в змозі забезпечити 

абсолютний захист від можливих ризиків, хоча і можуть істотно їх 

зменшити. Значною мірою ризики можна відвернути шляхом 

ефективного управління (наприклад, диверсифікацією діяльності 

тощо), найбільший ефект може бути досягнутий за рахунок поєднання, 

комбінації різних методів управління ризиками: страхування, 

хеджування, застосування сучасних методів управління, форм і 

методів розрахунків у зовнішньоекономічних операціях. Говорячи про 

заходи щодо мінімізації ризиків, необхідно  також мати на увазі, що, 

перш ніж звертатися за допомогою в інші організації, фірма повинна 

використовувати всі можливі внутрішні джерела зниження ризику, 

такі як: перевірка передбачуваних партнерів; грамотне складання 
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контракту угоди; планування і прогнозування діяльності фірми; 

ретельний підбір кадрів фірми. Грамотне застосування усього 

інструментарію управління ризиками у зовнішньоекономічній 

діяльності дозволить визначити їх оптимальний рівень, який 

сприятиме розвитку компанії та зростанню прибутку від діяльності на 

міжнародних ринках. 

 

Контрольні питання до вивчення розділу 
 

1. Чи передбачає появу специфічних ризиків діяльність 

суб’єктів господарювання на міжнародних ринках, якщо так, то яких? 

2. Чи відрізняються методи зниження ризиків ЗЕД від ризиків, 

що виникають при діяльності на внутрішньому ринку? 

3. Чи можливо управляти ризиками у сфері ЗЕД? Яким чином 

це можна робити? 

4. Визначте переваги та недоліки використання методів 

страхування валютних ризиків у ЗЕД. 

5. Чи обмежується управління транспортними ризиками 

використанням правил «Інкотермс-2010»? 
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