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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

 
Актуальність теми. За сучасних умов зовнішньоторговельної діяльності 

управління ризиками дозволяє не лише мінімізувати їх негативний вплив на 
фінансово-економічні показники підприємства-експортера, а й оптимізувати 
внутрішні процеси підприємства, у тому числі підвищити точність 
бюджетування та прогнозування, забезпечити беззбиткове ціноутворення 
експортної продукції. Серед основних способів зниження рівня ризиків 
вважається хеджування підприємницьких ризиків, тобто перенос ризику від 
хеджера до іншого учасника ринку, який вступає з ним у договірні відносини. У 
цьому аспекті важливим вбачається підприємницьке хеджування як процес 
стратегії пом’якшення або нівелювання підприємницьких ризиків. Саме 
хеджування підприємницьких ризиків припускає структурування ресурсів і 
певних процесів, спрямованих на зниження рівня ризику або зменшення 
потенційної появи такого ризику, і тому являє собою невід’ємну частину 
стратегії експортних операцій. Впровадження інструментів хеджування 
підприємницьких ризиків підприємствами-експортерами має гарантувати 
ефективне ведення бізнесу, покращувати показники діяльності та сприяти 
стабільному розвитку виробництва в майбутньому.  

Проблематиці управління підприємницькими ризиками українськими 
компаніями-експортерами, організації роботи підприємств-експортерів в 
умовах змінюваності фінансового середовища, комплексного впровадження 
систем та механізмів управління підприємницькими ризиками у діяльність 
компаній-експортерів присвячені наукові доробки таких учених, як: 
Андрушків Б.М., Анісімова О.М., Бабміндра Д.І., Вернигора Р.В., Гончар В.О., 
Грищенко В.Ф., Гуржій Н.М., Каткова Н.В., Кендюхов О.В., Колот А.М., 
Корінєв В.Л., Кривошей В.В., Крилов Д.В., Крушельницька О.В., Кузьмін О.Є., 
Морозов О.Ф., Сухомлин Л.Є., Ткачук В.О., Череп А.В., Череп О.Г., 
Шаповал О.А., Швець Ю.О. та ін. У працях згаданих науковців обґрунтовано 
необхідність ефективного використання інструментів хеджування 
підприємницькими ризиками, розглянуто застосування інструментів управління 
ризиком, а також теоретико-методичні підходи до оцінювання ризику, розкрито 
сутність поняття “ризик”. 

Актуальність досліджуваної проблематики, а саме – низка аспектів 
хеджування підприємницьких ризиків українських підприємств-експортерів 
щодо управління ефективністю впровадження інструментів хеджування, 
потребує подальшого вивчення і зберігає нагальність через брак єдиного 
підходу в оцінюванні результативності процесу хеджування підприємницьких 
ризиків.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних робіт 
економічного факультету Запорізького національного університету за темою 
№3/17 “Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та 
забезпечення національної фінансово-економічної безпеки” (номер державної 
реєстрації 0117U000512). Особисто автором подано визначення понять 
“підприємницькі ризики підприємств-експортерів”, “хеджування 
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підприємницьких ризиків”, розроблено методичний підхід до комплексного 
оцінювання підприємницьких ризиків і розширено класифікацію 
підприємницьких ризиків. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
удосконалення теоретико-методичних основ і науково-практичних 
рекомендацій щодо формування та впровадження інструментів хеджування 
підприємницьких ризиків українських підприємств-експортерів. 

Для досягнення мети дослідження в роботі поставлено такі завдання:  
– дослідити теоретико-методичні засади визначення сутності поняття 

“підприємницькі ризики підприємств-експортерів”; 
– розвинути визначення сутності поняття “хеджування підприємницьких 

ризиків”;  
– розвинути економічні функції підприємницьких ризиків; 
– розширити класифікацію підприємницьких ризиків;  
– здійснити аналіз факторів впливу підприємницьких ризиків та 

розглянути ефективність хеджування підприємницьких ризиків на прикладі 
підприємств групи компанії “Славія”; 

– удосконалити процес пошуку необхідного рівня хеджування 
підприємницьких ризиків підприємств; 

– розробити методичний підхід до комплексного оцінювання 
підприємницьких ризиків з врахуванням використання інноваційних 
показників;  

– удосконалити методичний підхід до оцінювання підприємницьких 
ризиків на основі експертного визначення питомої ваги впливу кожного 
окремого виду ризику підприємств-експортерів;  

– удосконалити методичний підхід до оцінювання рівня 
підприємницького ризику з врахуванням матриці їх мінімізації.  

Об’єктом дослідження є процеси хеджування підприємницьких ризиків 
українських підприємств-експортерів для покращення їх фінансового стану. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та науково-практичні 
рекомендації щодо розробки інструментів хеджування підприємницьких 
ризиків українських підприємств-експортерів. 

Методи дослідження. Теоретичною і методичною базою дисертаційної 
роботи слугують загальнонаукові та спеціальні методи, які дозволили досягти 
визначеної мети та окреслених завдань. Серед них слід виділити використання 
наступних методів: діалектичний метод пізнання, наукової абстракції, індукції 
та дедукції, системний підхід – для визначення економічної сутності 
інструментів хеджування підприємницьких ризиків, їхньої ролі та місця у 
діяльності українських підприємств-експортерів (підрозділи 1.2, 2.1, 3.1, усі 
розділи роботи); метод порівняння і синтезу – для аналізу концепцій 
ціноутворення (підрозділи 2.2, 2.3, 3.2, 3.3); історико-логічний – для аналізу 
еволюції основних теорій інструментів хеджування підприємницьких ризиків 
(підрозділи 1.1, 1.2, 2.2); класифікаційно-аналітичний – для визначення 
класифікаційних ознак фінансових інструментів хеджування підприємницьких 
ризиків в умовах трансформації експортних ринків (підрозділи 2.2, 2.3, 3.2, 3.3); 
статистичні методи – для здійснення аналізу факторів впливу 
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підприємницьких ризиків та визначення ефективності хеджування 
підприємницьких ризиків (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3); економіко-
математичне моделювання, екстраполяції – для прогнозування 
підприємницьких ризиків, показників діяльності підприємство-експортерів 
(підрозділи 2.2, 3.1, 3.2, 3.3); синергетичний – для аналізу експортних ринків, на 
яких працюють українські підприємства-експортери (підрозділи 2.3, 3.2, 3.3); 
графічний – для наочного представлення економічних даних, отриманих у 
процесі дослідження (усі розділи роботи).  

Інформаційною базою дослідження слугували праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених, законодавчі та нормативно-правові акти з питань 
експортних операцій, хеджування ризиків, міжнародних договорів, офіційні 
матеріали Державної служби статистики України, офіційні аналітичні 
публікації Банку міжнародних розрахунків, взяті з відкритих джерел, дані 
фінансово-економічної діяльності досліджуваних підприємств групи компанії 
“Славія”, результати наукових досліджень українських і зарубіжних наукових 
центрів хеджування, матеріали світових провідних інформаційних агенцій, 
відкриті інтернет-ресурси міжнародних ф’ючерсних бірж, матеріали 
друкованих періодичних та інтернет-видань, а також власні розробки автора. 
Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних методик і 
комп’ютерних технологій обробки статистичних матеріалів.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає 
в узагальненні теоретичних основ і удосконаленні методичних підходів щодо 
здійснення хеджування підприємницьких ризиків на прикладі українського 
підприємства-експортера, зокрема:  

вперше: 

− розроблено методичний підхід до комплексного оцінювання 
підприємницьких ризиків, який враховує використання інноваційних 
показників шляхом проведення економетричного аналізу, що надасть 
можливість виокремити їх раціональний набір для якісного оцінювання 
подальших рівнів ієрархії та дозволить врахувати податково-тарифні, ринкові, 
зовнішньо-економічні, кон’юнктурні, маркетингові, техніко-технологічні, 
інформаційні, інформаційно-аналітичні, соціальної інфраструктури, 
інтелектуальні, кадрові ризики з метою підвищення ефективності діяльності 
підприємств в умовах трансформації експортних ринків; 

удосконалено: 
– методичний підхід до оцінювання підприємницьких ризиків, який, на 

відміну від існуючих, розроблено на основі експертного визначення питомої 
ваги впливу кожного окремого виду ризику підприємств-експортерів, дозволяє 
виокремити значимий набір показників з метою пошуку резервів мінімізації 
підприємницьких ризиків у процесі впровадження ефективного управління їх 
хеджуванням;  

– методичний підхід до оцінювання рівня підприємницького ризику, 
який, на відміну від існуючих, враховує матрицю їх мінімізації на основі 
принципів їх хеджування на підприємствах-експортерах з урахуванням 
сучасних тенденцій в експортних відносинах та дозволяє спрогнозувати і 
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вибрати оптимальний варіант одержання додаткового доходу підприємством-
експортером;  

– економічні функції підприємницьких ризиків, які, на відміну від 
існуючих, враховують виробничу, інноваційну, захисну, аналітичну, 
регулятивну та соціальну функції, використання яких позитивно впливає на 
інвестиційно-інноваційний клімат, дозволяє врахувати адаптаційні процеси і 
забезпечити стійкість діяльності підприємства-експортера та стабільність 
зайнятості персоналу; 

– класифікацію підприємницьких ризиків, яка, на відміну від існуючих, 
враховує виробничу, комерційну, фінансову, інвестиційну, ринкові складові, які 
впливають на ціни на продукцію, дохід, витрати, платоспроможність, 
формування інвестиційно-фінансового портфелю, коливання процентних 
ставок, вартість національно-грошової одиниці, курси валют, що дозволяє 
обмежити підприємницькі ризики, мінімізувати їх вплив на ефективність 
діяльності підприємств-експортерів; 

– процес пошуку необхідного рівня хеджування підприємницьких 
ризиків підприємств, який, на відміну від існуючих, подано за чотирирівневою 
ієрархією із застосуванням математичних методів обробки фінансової звітності 
і шкали якісних оцінок експертизи, що дозволить обґрунтовано вибирати 
способи і методи управління підприємницькими ризиками; 

набули подальшого розвитку: 

− понятійно-категоріальний апарат сутності поняття “підприємницькі 
ризики підприємств-експортерів”, яке запропоновано розглядати як ймовірність 
втрати доходу внаслідок настання непередбачуваних подій, що пов’язані з 
техногенними катастрофами, зміною природних умов, політичних обставин, 
фінансово-кредитної політики держави, врахування яких дозволяє 
підприємствам-експортерам з урахуванням хеджування знівелювати 
негативний вплив на фінансово-економічну діяльність підприємств;  

− визначення сутності поняття “хеджування підприємницьких ризиків”, 
яке розглянуто як процес перенесення від хеджера до іншого учасника ринку за 
рахунок структурування ресурсів, прогнозування зміни курсу валют та захисту 
від можливих втрат, що дозволяє знівелювати вплив ризиків на ефективність 
діяльності та формувати стратегію розвитку підприємства.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 
теоретичні положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи доведено 
до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих на 
підвищення ефективності хеджування підприємницьких ризиків українських 
підприємств-експортерів в умовах трансформації експортних ринків. 

Положення та результати дисертаційної роботи запропоновані до 
практичного використання та впроваджено у діяльність підприємств, зокрема: 
ТОВ “БИО-АГРО” (довідка № 14 від 17.01.2020 р.), ПрАТ “Пологівський 
олійноекстракційний завод” (довідка № 15/1/05 від 18.01.2020 р.), Дочірнє 
підприємство з іноземною інвестицією “Сангрант Плюс” (довідка № 2 від 
23.01.2020 р.), ТОВ “Торговельний дім “Славія” (довідка № 8 від 02.03.2020 р.). 

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 
роботи, використовуються у навчальному процесі економічного факультету 
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Запорізького національного університету при викладанні дисциплін “Економіка 
і зовнішньоекономічні зв’язки країн світу”, “Основи зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства”, “Форми і методи організації міжнародного бізнесу”, 
“Глобальні стратегії бізнесу” (довідка № 01.01-13/42 від 07.02.2020 р.).   

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до розв’язання 
актуального наукового завдання щодо здійснення хеджування підприємницьких 
ризиків на прикладі українського підприємства-експортера. Усі основні наукові 
положення, висновки та пропозиції, які винесено на захист, одержано автором 
самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Наукові положення, висновки, 
результати і пропозиції дисертаційного дослідження були апробовані та дістали 
схвалення на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях: 
Науково–практична конференція присвячено науковій діяльності завідувача 
кафедри економіки підприємства професора Івана Романовича Михасюка 
“Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення 
глобалізаційних процесів” (м. Львів, 15 травня 2015 р.); International Scientific 
Conference “Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology” (м. Каунас, 
Литва, 20 жовтня 2017 р.); II International Scientific Conference “Innovative 
Economy: Processes, Strategies, Technologies” (м. Кельце, Польща, 26 січня 
2018 р.); ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Управління 
економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку” 
(м. Хмельницький, 23–25 травня 2018 р.); Всеукраїнська науково-практична 
конференція “Економіка, управління, фінанси: проблеми та перспективи 
розвитку” (м. Київ, 15 вересня 2018 р.); XVІІ Міжнародна науково-практична 
конференція “Проблеми планування у ринкових умовах” (м. Одеса, 21–23 
вересня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні наукові 
дослідження на шляху до вдосконалення економічного потенціалу країни” 
(м. Дніпро, 22 вересня 2018 р.); Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція “Тридцяті економіко-правові дискусії” (м. Львів, 1 жовтня 
2018 р.); XІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Виклики та 
перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та 
регіональному рівнях” (м. Запоріжжя, 25–26 жовтня 2018 р.); IІI International 
Scientific Conference “Economy and Society: the Modern Foundation for Human 
Development” (м. Лейпциг, Німеччина, 26 квітня 2019 р.); ІV International 
Scientific-practical Conference “Integration of Business Structures: Strategies and 
Technologies” (м. Тбілісі, Грузія, 21 лютого 2020 р.). 

Публікації. За результатами наукового дослідження особисто автором 
опубліковано 19 наукових праць загальним обсягом 3,71 друк. арк., у тому 
числі 1 стаття у колективній монографії, 7 статей у наукових фахових виданнях 
України (із них 2 статті у наукових фахових виданнях України, 5 статей у 
наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних 
наукометричних баз), 11 тез доповідей за матеріалами конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 170 
найменувань, 6 додатків. Загальний обсяг роботи становить 316 сторінок, з них 
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основний текст викладений на 200 сторінках. Робота містить 74 таблиці та 50 
рисунків (14 сторінок – таблиці і рисунки, які повністю займають площу 
сторінки).         
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі на основі теоретичних узагальнень обґрунтовано актуальність 

обраної теми дисертації, сформульовано її мету та завдання, визначено 
предмет, об’єкт і методи дослідження, викладено наукову новизну, практичне 
значення одержаних результатів і їх апробацію, наведено кількість та обсяг 
публікацій.  

У першому розділі – “Теоретико-методичні підходи та аналітичні 
аспекти дослідження хеджування підприємницьких ризиків підприємств-

експортерів” – розглянуто теоретичні основи підприємницьких ризиків та 
виробничі, фінансові інструменти їх мінімізації на підприємствах-експортерах; 
надано авторське трактування понять “підприємницькі ризики підприємств-
експортерів”, “хеджування підприємницьких ризиків”; розвинуто економічні 
функції підприємницьких ризиків; розширено класифікацію підприємницьких 
ризиків. 

За сучасних умов, що склались у зовнішньоторговельної діяльності, 
управління ризиками дозволяє не лише мінімізувати їхній негативний вплив на 
фінансово-економічні показники сільськогосподарського підприємства-
експортера, а й оптимізувати внутрішні процеси, які відбуваються на 
підприємстві-експортері, у тому числі підвищити точність бюджетування і 
прогнозування, забезпечити беззбиткове ціноутворення експортної продукції та 
ін. Розглянуто підприємницькі ризики, які притаманні експортерам 
сільськогосподарської продукції, та запропоновано поняття “підприємницькі 
ризики підприємств-експортерів”, яке розглянуто як ймовірність втрати доходу 
внаслідок настання непередбачуваних подій, що пов’язані з техногенними 
катастрофами, зміною природних умов, політичних обставин, фінансово-
кредитної політики держави, врахування яких дозволяє підприємствам-
експортерам з урахуванням хеджування знівелювати негативний вплив на 
фінансово-економічну діяльність підприємств.  

Встановлено, що серед інструментів зниження рівня ризиків основним 
вважається хеджування підприємницьких ризиків. Дослідивши різні точки зору 
вітчизняних і зарубіжних науковців щодо сутності поняття “хеджування 
підприємницьких ризиків”, пропонуємо розглядати його в подальшому як 
процес перенесення від хеджера до іншого учасника ринку за рахунок 
структурування ресурсів, прогнозування зміни курсу валют та захисту від 
можливих втрат, що дозволяє знівелювати вплив ризиків на ефективність 
діяльності та формувати стратегію розвитку підприємства.  

Доведено, що сільськогосподарські виробники, маючи багатоваріантність 
управління ризиками сільського виробництва, можуть диверсифікувати 
діяльності підприємств або фінансову структуру господарства. Визначено, що 
аграрії мають доступ до інших інструментів, таких як страхування і 
хеджування, які сприяють зниженню підприємницьких ризиків на рівні 
окремих підприємств. Обґрунтовано необхідність розуміння природи 
підприємницького ризику і дослідження зв’язків підприємницького ризику з 
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фінансовими результатами діяльності підприємств-експортерів. Встановлено, 
що дослідження сутності природи хеджування підприємницького ризику дає 
нові можливості одержання додаткового доходу підприємствами-експортерами. 
Показано, що одержання додаткового доходу підприємствами-експортерами 
пов’язано з мінімізацією підприємницьких ризиків за умови виконання 
підприємствами-експортерами своїх економічних функцій (рис. 1).  

 

Рис. 1. Економічні функції підприємницьких ризиків 
 

Нами систематизовано і доповнено основні види підприємницьких 

ризиків підприємств-експортерів. Розширено класифікацію основних видів 

підприємницьких ризиків, що схематично показано на рис. 2.  

Рис. 2. Класифікація підприємницьких ризиків 
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стандартів. Доведено, що такі методи дають можливість оцінити ефективність 
хеджування підприємницьких ризиків у загальній діяльності підприємств. 
Показано, що більшість моделей оцінює ефективність стратегії хеджування за 
одним із видів ф’ючерсного контракту і одним із періодів хеджування. Однак 
учасники ринку можуть вводити багато типів ф’ючерсних контрактів чи 
використовувати різні стратегії хеджування підприємницьких ризиків. 
Доведено, що хеджування підприємницьких ризиків як засіб зниження 
валютних ризиків підприємств-експортерів сільськогосподарської продукції 
може слугувати дієвим і надійним інструментом управління ризиками. 
Показано, що оцінювання ефективності хеджування підприємницьких ризиків 
спроможне якісно підвищити рівень провадження на практиці різноманітних 
інструментів хеджування.  

У другому розділі – “Методичні підходи до забезпечення хеджування 

підприємницьких ризиків” – проаналізовано фактори впливу 
підприємницьких ризиків на діяльність підприємств в умовах трансформації 
експортних ринків; оцінено рівень ефективності хеджування підприємницьких 
ризиків на підприємствах групи компанії “Славія”; удосконалено процес 
пошуку необхідного рівня хеджування підприємницьких ризиків підприємств; 
проведено аналіз ефективності хеджування підприємницьких ризиків на 
прикладі підприємств групи компанії “Славія”.  

Ретроспективний аналіз показав, що група підприємств компанії “Славія” 
працює на зростаючому ринку й має усі передумови для підвищення доходу. На 
рис. 3 продемонстровано динаміку основних показників прибутку підприємств 
групи компанії “Славія” за досліджуваний період 2017–2019 рр. 

 
Рис. 3. Динаміка основних показників прибутку групи компанії “Славія” за 

період 2017–2019 рр., тис. дол. США 
 

Дослідження підтвердило обґрунтованість цінової політики підприємств. 
Проведення заходів з оптимізації собівартості реалізованої продукції призвело 
до зростання чистого доходу, зниження запасів і обороту дебіторської 
заборгованості. На основі глибокого аналізу підприємств групи компанії 
“Славія” слід зазначити, що вона впроваджує у своїй діяльності механізми 
хеджування, спрямовані на ілюмінацію і зниження підприємницьких ризиків, 
використовуючи результати глибокого аналізу ринку. З метою мінімізації втрат 
і підприємницьких ризиків пропонуємо інноваційні показники кількісної та 
якісної оцінки підприємств-експортерів, що враховуватимуть фінансові, 
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правові фактори впливу на трансформацію експортних ринків. Це дозволило 
підвищити значимість набору показників на певні рівні ієрархії для пошуку 
резервів підвищення прибутку.  

Аналіз ROE показав, що протягом 2017-2019 рр. даний показник зріс з  
-3,2% до 1,1%, що є свідченням зростання чистої рентабельності діяльності 
підприємств на експортних ринках (табл. 1). 

Таблиця 1 

Аналіз діяльності підприємств групи компанії “Славія” за 2017-2019 рр. 

 
Встановлено, що використання хеджування підприємницьких ризиків на 

підприємствах-експортерах групи компанії “Славія” допомагає розширити 
бізнес-можливості та завдяки перспективному плануванню рекомендовано 
заходи із запобігання ризику з метою гарантованого захисту від ринкових 
коливань. Обґрунтовано та удосконалено процес пошуку необхідного рівня 
хеджування підприємницьких ризиків підприємств (рис. 4). 

Рис. 4. Процес пошуку необхідного рівня хеджування підприємницьких ризиків 
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Визначення основних факторів ризиків та їх важливості 

Рівень хеджування підприємницьких ризиків 

Аналіз підприємницьких ризиків  

 

Ототожнення підприємницького ризику. 
Кількісне та якісне оцінювання ризику 

 

Формування портфеля ризику 

 

Економіко-математичне моделювання пошуку рівня  хеджування підприємницьких 
ризиків за умови їх мінімізації на підприємствах-експортерах 

Вибір математичного методу аналізу підприємницьких ризиків 
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Доведено, що стратегії хеджування підприємницьких ризиків, якщо їх 

належним чином встановлено, допомагають у прийнятті рішень та 

забезпечують кращі результати експортної діяльності. Визначено, що за 

сучасних умов трансформації експортних ринків та змінюваності зовнішнього і 

внутрішнього середовищ, у якому працюють підприємства-експортери, саме 

модернізація й моделювання стратегій та процесів хеджування 

підприємницьких ризиків мають набути провідними характеристиками в 

управлінні ризиками. 

Встановлено, що хеджування підприємницьких ризиків доцільно 

розглядати у широкому сенсі для чого нами визначено трьохрівневу ієрархію 

оцінювання хеджування підприємницьких ризиків за умови їх мінімізації 

(табл. 2). У табл. 2 показано три рівні ієрархії оцінювання хеджування 

підприємницьких ризиків за умови їх мінімізації. 

Таблиця 2 

Рівні ієрархії оцінювання хеджування підприємницьких ризиків  

за умови їх мінімізації  
Перший рівень ієрархії 

(позначення) 
Другий рівень ієрархії 

(позначення) 
Третій рівень ієрархії (позначення) 

Рівень хеджування 
підприємницьких 

ризиків за умови їх 
мінімізації 

(А1) 

Фінансові (А11) 
Валютні (А111)  

Фінансово-кредитні (А112)  
Податково-тарифні (А113) 

Ринкові (А12) 
Ринкові та зовнішньоекономічні (А121) 

Кон’юнктурні (А122) 
Маркетингові (А123) 

Інноваційно-технологічні (А13) 
Техніко-технологічні (А131) 

Інвестиційно-інноваційні (А132) 

Інфраструктурно-інформаційні 
(А14) 

Інфраструктурні ( А141) 
Логістичні (А142)  

Інформаційні (А143) 
Інформаційно-аналітичні (А144) 

Соціальної інфраструктури (А145) 

Соціальні (А15) 
Інтелектуальні (А151)  

Кадрові (А152) 

 Публічного менеджменту (А16) 
Порушення корпоративних і приватних прав 

власності (А161) 

 

У третьому розділі – “Підвищення ефективності управління 

хеджуванням підприємницьких ризиків на підприємствах-експортерах в 

умовах трансформації експортних ринків” – розроблено методичний підхід 

до комплексного оцінювання підприємницьких ризиків; удосконалено 

методичний підхід до оцінювання підприємницьких ризиків з урахуванням 

експертного визначення питомої ваги впливу кожного окремого виду ризику 

підприємств-експортерів; удосконалено методичний підхід до оцінювання 

рівня підприємницького ризику, який враховує матрицю їх мінімізації на основі 

принципів їх хеджування на підприємствах-експортерах.  

Встановлено, що управління ризиками є найважливішим елементом  

роботи, що підтримує підприємства, які приймають рішення з виходом на 

міжнародні ринки. Працюючи на незнайомому, закордонному ринку 

підприємства-експортери завжди мають нові виклики для навігації.  
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Під час виходу на новий ринок завжди будуть ризики, але виявлення  

цих ризиків заздалегідь та введення заходів для управління цими  

ризиками можуть допомогти мінімізувати їх вплив на успіх закордонного 

бізнесу.   

Тому запропоновано методичний підхід до комплексного  

оцінювання підприємницьких ризиків, який враховує використання 

інноваційних показників шляхом проведення економетричного  

аналізу, що надасть можливість виокремити їх раціональний набір для  

якісного оцінювання подальших рівнів ієрархії та дозволить врахувати 

податково-тарифні, ринкові, зовнішньо-економічні, кон’юнктурні, 

маркетингові, техніко-технологічні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, 

соціальної інфраструктури, інтелектуальні, кадрові ризики. Запропонований 

методичний підхід апробовано на підприємствах групи компанії “Славія” 

(табл. 3).  

Таблиця 3 

Комплексна оцінка підприємницьких ризиків підприємств за 2019 р.  

Ризики 
Елемен-

ти 

Вагові 
коефі- 
цієнти 

П1ПраТ 
“Пологів-

ський 
ОЕЗ” 

П2ТОВ 
“Біо 

Агро” 

П3ТОВ ТД 
“Славія” 

П4ДП “ІІ 
Ескорт 
Агро” 

П5ДП ІІ 
“Сангрант 
Плюс” з 
філією 
“Саноіл 
Транс” 

П6ТОВ 
“Сонячне 
насіння                       
Плюс” з 

еле-
ваторами  

Валютні 
(А111) 

 

(А111
1) 0,333 0,28629 0,3069795 0,3009615 0,2645810 0,3146 0,313602 

(А111
2 0,425 0,25279 0,3404595 0,3562775 0,351189 0,2672 0,31823 

(А111
3 ) 0,242 0,32500 0,302828 0,359786 0,4012992 0,4138 0,42336 

Фінансово-
кредитні 
(А112) 

(А112
3) 0,276 0,587781 0,6180865 0,6615234 0,6360466 0,67324 0,765069 

(А112
6) 0,416 0,42673 0,3168660 0,3213718 0,5098881 0,51474 0,52752 

(А112
10) 0,308 0,315338 0,2765880 0,2179287 0,2864069 0,2078 0,23770 

Податково-
тарифні (А113) 

(А113
1) 0,73 0,54686 0,5782994 0,5704412 0,6254656 0,65875 0,62620 

(А113
3) 0,27 0,19767 0,2173089 0,1805471 0,1978454 0,21634 0,23585 

Ринкові та зов-
нішньо-

економічні 
(А121) 

(А1212) 0,187 0,609403 0,567483 0,633019 0,634242 0,626135 0,573859 

(А1215) 0,345 0,381679 0,392934 0,390232 0,394185 0,408037 0,388479 

(А1217) 0,245 0,468673 0,48552 0,522983 0,520252 0,51087 0,51228 

(А1218) 0,223 0,277032 0,276358 80486,52 0,265918 0,296901 0,262892 

Кон’юнктурні 
(А122 ) 

(А1221 ) 0,82 0,867392 0,861927 0,85913 0,890604 0,88448 0,90111 

(А1222) 0,18 0,423746 0,412283 0,425923 0,674568 0,3924 0,433029 

Маркетингові 
(А123) 

(А1232) 0,324 0,748532 0,766885 0,773152 0,762933 0,77310 0,723649 

(А1233) 0,186 0,249906 0,23926 0,271027 0,270147 0,34834 0,215243 

(А1234) 0,49 0,436821 0,459252 0,492404 0,439177 0,49305 0,486586 

Техніко-
технологічні 

(А131) 

(А1311) 0,57 0,70010 0,69221 0,68946 0,70836 0,63002 0,69486 

(А1314) 0,42 0,40465 0,31847 0,31612 0,3464 0,33749 0,35149 

Інвестиційно-
інноваційні 

(А132) 

(А1321) 0,53 0,82244 0,801375 0,84383 0,81951 0,79387 0,81992 

(А1322) 0,47 0,57856 0,604626 0,58077 0,63379 0,64225 0,55788 

Інфра-
структурні 

(А141) 

(А1411) 0,32 0,304150 0,324727 0,328420 0,282593 0,295606 0,297439 

(А1412) 0,47 0,290180 0,338673 0,354409 0,349347 0,265806 0,316563 

(А1413) 0,19 0,294264 0,330277 0,348220 0,379836 0,305218 0,339886 

Логістичні 
(А142) 

 

(А1421) 0,27 0,754882 0,766145 0,835795 0,807840 0,848651 0,808550 

(А1422) 0,31 0,534201 0,343393 0,374611 0,614442 0,641764 0,057881 

(А1423) 0,42 0,433957 0,259506 0,283098 0,534145 0,557896 0,370765 

Інформаційні 
(А143) 

А1431) 0,63 0,552419 0,375332 0,409453 0,617226 0,644672 0,617832 

(А1437) 0.37 0,112237 0,128430 0,148869 0,061631 0,178388 0,103125 

Інформаційно-
аналітичні 

(А144) 

(А1442) 0,44 0,696918 0,689057 0,686327 0,705140 0,627159 0,691701 

(А1444) 0,56 0,402811 0,317026 0,314680 0,341081 0,335953 0,349894 

Соціальної 
інфраструктури 

(А145) 

(А1451) 0,39 0,771618 0,751852 0,791688 0,768868 0,744818 0,769254 

(А1453) 0,61 0,542807 0,567262 0,544881 0,594632 0,602561 0,523412 
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Доведено, що завдяки обчисленню за удосконаленим методичним 

підходом мінімальний рівень підприємницьких ризиків виявлено у 2019 р. у 

підприємств П3 (1-ше місце), П6 (2-ге місце), П4 (3-тє місце), П2 (4-те місце), 

П5 (5-те місце), П1 (6-те місце). Причому стабільний результат протягом 

останніх трьох років демонструють підприємства П3, П6 і П1. Підприємства П4 

і П2 за досліджуваний період коливаються між 3-м і 4-м місцями. Підприємство 

П5, будучи у 2016 р. на 6-му місці, перейшло у 2017 р. на 4-те місце і у 2018-

2019 рр. впевнено посіло 5-те місце.  

Ризики, які впливають на діяльність підприємств, також суттєво 

впливають на ефективність їх діяльності, тому нами удосконалено методичний 

підхід до оцінювання підприємницьких ризиків на основі експертного 

визначення питомої ваги впливу кожного окремого виду ризику підприємств-

експортерів, що дозволяє виокремити значимий набір показників для 

мінімізації підприємницьких ризиків з метою пошуку резервів у процесі 

впровадження ефективного управління їх хеджуванням (рис. 5).  

 
Рис. 5. Матриця ранжирування рівня мінімізації підприємницьких ризиків для 

П1 – П6 за період 2016-2019 рр. 

 

Встановлено, що підприємство має можливості максимізації прибутку за 

умов зміни стратегії при експорті продукції. Запропоновано чотири варіанти 

зміни моделі експорту продукції, зокрема: перехід від використання послуг 

експортного посередника до організації експорту власними силами; 

переорієнтація ринків збуту, більш активний розвиток експортних напрямів 

бізнесу та поступове скорочення продажу на українському ринку, а також 

збільшення обсягів виробництва, використовуючи повні потужності, але 

продаж з використанням послуг посередника, який бере на себе частку ризику; 

послаблення стандартів кредитоспроможності для збільшення обсягу продажу і 

збільшення обсягу продажу та реалізації усього обсягу виробленої продукції 

без посередника. В табл. 4 відображені прогнозні показники підприємств групи 
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компанії “Славія” після впровадження низки заходів із підвищення 

ефективності фінансово-господарської діяльності.  

Таблиця 4 

Прогнозні показники підприємств групи компанії “Славія” 2020 р. 

№ п/п  Показники 

ПрАТ 

“Пологівський 

ОЕЗ” 

ТОВ “Біо-

Аро” 

ДП ІІ 

Сангрант 

Плюс з філією 

Саноіл Транс 

ТОВ “Сонячне 

насіння Плюс” 

з елеваторами 

1 
Валовий прибуток, 

тис. дол. 
19048,0 250,0 9100,0 310,0 

2 
Операційний прибуток, 

тис. дол. 
4065,0 90,0 3060,0 52,0 

3 
Чистий прибуток, 

тис, дол.. 
3826,0 30,0 2025,0 40,0 

4 ROE, % 18,0 1,5 65,2 2,2 

5 ROI, % 5,2 1,3 10,1 2,0 

 
Таким чином, досліджуючи проблематику хеджування підприємницьких 

ризиків, можемо стверджувати, що кожен конкретний методичний підхід 
хеджування ризиків доцільно обирати, виходячи з конкретних умов діяльності 
конкретного експортера продукції, використовуючи кілька підходів 
паралельно. Ми дійшли висновку, що саме таке використання різних 
методичних підходів хеджування підприємницьких ризиків дозволить охопити 
ширше коло аспектів хеджування, що й дозволить мати більш точні результати. 
Отже, репрезентовані методики оцінювання ефективності хеджування 
підприємницьких ризиків підприємств-експортерів можна вважати доцільними 
і науково обґрунтованими для подальшого застосування українськими 
підприємствами-експортерами.  
 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення науково-прикладного завдання розвитку теоретичних положень, 
розробки науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо 
хеджування підприємницьких ризиків українських підприємств-експортерів. За 
результатами дослідження сформульовано такі основні висновки та 
рекомендації: 

1. Запропоновано авторський підхід до визначення поняття 
“підприємницькі ризики підприємств-експортерів”, яке запропоновано 
розглядати як ймовірність втрати доходу внаслідок настання непередбачуваних 
подій, що пов’язані з техногенними катастрофами, зміною природних умов, 
політичних обставин, фінансово-кредитної політики держави, врахування яких 
дозволяє підприємствам-експортерам з урахуванням хеджування знівелювати 
негативний вплив на фінансово-економічну діяльність підприємств. На основі 
аналізу можна виявити підприємницькі ризики, а також дослідити способи їх 
уникнення, застосовуючи такий метод, як хеджування підприємницьких 
ризиків. Як свідчить практика, на підприємствах-експортерах існує потреба у 
впровадженні новітніх функцій управління процесом хеджування з 
урахуванням передового досвіду компаній розвинених країн. Передумовою 
формування конкурентних переваг на підприємствах слугують підвищення 
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результативності діяльності, збільшення обсягів виробництва й ефективна 
реалізація продукції, зміцнюючи при цьому позиції підприємства-експортера на 
світовому ринку і задовольняючи потреби споживачів. 

2. Розвинуто визначення сутності поняття “хеджування підприємницьких 
ризиків”. Дану дефініцію запропоновано розглядати як процес перенесення від 
хеджера до іншого учасника ринку за рахунок структурування ресурсів, 
прогнозування зміни курсу валют та захисту від можливих втрат, що дозволяє 
знівелювати вплив ризиків на ефективність діяльності та формувати стратегію 
розвитку підприємства. Посилення негативного впливу трансформаційного 
ринкового середовища, погіршення економічного стану та нестабільність 
політичної ситуації в країні, недієвість нормативно-правової бази, мінливість 
зовнішнього і внутрішнього середовищ, загострення конкурентної боротьби на 
ринках збуту продукції, зокрема, на експортних ринках, впливають на 
фінансові результати діяльності підприємств-експортерів, що позначається на 
обсягах виробництва продукції даних підприємств, витрачанні коштів, 
неефективному використанні трудових ресурсів.  

3. Як свідчить практика, на підприємствах-експортерах існує потреба у 
впровадженні новітніх функцій управління процесом хеджування з 
урахуванням передового досвіду компаній розвинених країн. Удосконалено 
економічні функції підприємницьких ризиків з урахуванням регуляторної, 
захисної, соціальної, інноваційної функцій, що забезпечить стійкість діяльності 
підприємств-експортерів. Проте на переважній більшості українських 
підприємств-експортерів застосовують морально і матеріально застарілі 
підходи до управління підприємницькими ризиками, оцінювання ефективності 
використання таких методів, відсутня методологія аналізу раціональності 
управління підприємницькими ризиками.  

4. Розширено класифікацію підприємницьких ризиків. Визначено ще 
один інструмент зниження підприємницьких ризиків – хеджування, а саме 
угоди між покупцем і виробником, які встановлюють ціну та/або точку 
передавання товару до того часу, як товар буде готовий до продажу. Доведено, 
що такий метод страхування підприємницьких ризиків, як хеджування може 
набувати різних форм. Поглиблено твердження, що сутність хеджування 
підприємницьких ризиків полягає у захисті від потенційних збитків і коливань 
валютних курсів, зміни цін та інших різних непередбачуваних ситуацій.  

5. Визначено, що сьогодні процес ухвалення рішень на всіх рівнях 
відбувається в умовах, коли кінцевий результат достеменно залишається 
невідомим, і звідси постають такі негативні для підприємства-експортера 
явища, як неясність ведення бізнес-експорту, невпевненість у власних 
виробничих потужностях, підвищений ризик у різних сферах бізнес-діяльності, 
трансформаційні процеси, які відбуваються на експортному ринку. Розглянуто 
ефективність хеджування підприємницьких ризиків на прикладі групи компанії 
“Славія”. На основі ретроспективного аналізу доведено, що група компанії 
“Славія” працює на зростаючому ринку і має усі передумови для підвищення 
обсягу реалізації.  

6. Здійснено аналіз факторів впливу підприємницьких ризиків, 
класифіковано їх види та способи управління ними на трансформаційних 
експортних ринках. Було визначено як діяльність планування і прийняття 
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рішень, спрямовану на усунення небезпек або ризиків через хеджування. Це 
дозволило удосконалити процес пошуку необхідного рівня хеджування 
підприємницьких ризиків підприємств, подати управління підприємницькими 
ризиками як чотирирівневу ієрархією: ідентифікація небезпек; оцінка ризику; 
рішення про тактичний ризик; хеджування. Встановлено, що впровадження 
інструментів хеджування підприємницьких ризиків підприємствами-
експортерами має гарантувати ефективне ведення бізнесу, покращувати 
показники діяльності та сприяти стабільному розвитку виробництва у 
майбутньому.  

7. Економічно обґрунтовано необхідність оптимізації інструментів 
хеджування підприємницьких ризиків українськими підприємствами-
експортерами, що дає можливість розглядати хеджування як засіб зменшення і 
страхування валютних ризиків для підприємств-експортерів 
сільськогосподарської продукції та може стати надійним інструментом 
управління підприємницькими ризиками. Тому розроблено методичний підхід 
до комплексного оцінювання підприємницьких ризиків, який враховує 
використання інноваційних показників шляхом проведення економетричного 
аналізу, що дозволило якісно підвищити рівень застосування на практиці 
різноманітних інструментів хеджування.  

8. Проаналізовано методичні підходи до оцінювання успішності 
хеджування підприємницьких ризиків на українських підприємствах-
експортерах. Удосконалено методичний підхід до оцінювання 
підприємницьких ризиків, який передбачає експертне визначення питомої ваги 
впливу кожного окремого виду ризику підприємств-експортерів з метою 
пошуку резервів мінімізації підприємницьких ризиків у процесі впровадження 
ефективного управління їх хеджуванням.  

9. Зазначено, що більшість моделей оцінює ефективність стратегії 
хеджування підприємницьких ризиків за одним видом ф’ючерсного контракту 
та одним періодом хеджування. Доведено, що це дозволить учасникам ринку 
вводити багатотипові ф’ючерсні контракти або стратегії хеджування між 
різними ринками з різноманітними періодами горизонту за умови використання 
моделі GARCH, яка може враховувати кілька горизонтів в одній моделі. Тому 
удосконалено методичний підхід до оцінювання рівня підприємницького 
ризику, який враховує матрицю їх мінімізації на основі принципів їх 
хеджування на підприємствах-експортерах з урахуванням сучасних тенденцій в 
експортних відносинах та дозволяє спрогнозувати і вибрати оптимальний 
варіант одержання додаткового доходу підприємством-експортером.  
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АНОТАЦІЯ 
Захарова О.Л. Хеджування підприємницьких ризиків на прикладі 

українського підприємства-експортера. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису.   

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Запорізький національний університет Міністерства 
освіти і науки України, Запоріжжя, 2020.  

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню теоретико-методичних 
основ і науково-практичних рекомендацій щодо формування та впровадження 
інструментів хеджування підприємницьких ризиків українських підприємств-
експортерів. 

Розроблено методичний підхід до комплексного оцінювання 
підприємницьких ризиків, який враховує використання інноваційних 
показників шляхом проведення економетричного аналізу.  

Удосконалено методичний підхід до оцінювання підприємницьких 
ризиків, який розроблено на основі експертного визначення питомої ваги 
впливу кожного окремого виду ризику підприємств-експортерів. Удосконалено 
методичний підхід до оцінювання рівня підприємницького ризику, який 
враховує матрицю їх мінімізації на основі принципів їх хеджування на 
підприємствах-експортерах.  

Розвинуто економічні функції підприємницьких ризиків та розширено 
класифікацію підприємницьких ризиків. Удосконалено процес пошуку 
необхідного рівня хеджування підприємницьких ризиків підприємств. 
Запропоновано понятійно-категоріальний апарат сутності поняття 
“підприємницькі ризики підприємств-експортерів” та визначення сутності 
поняття “хеджування підприємницьких ризиків”.  

Ключові слова: підприємства-експортери, підприємницькі ризики, 
ефективність хеджування, оцінювання, економічні функції, трансформація 
експортних ринків, метод аналізу ієрархій. 

 

АННОТАЦИЯ 
Захарова Е.Л. Хеджирование предпринимательских рисков на 

примере украинского предприятия-экспортера. – Квалификационный 
научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Запорожский национальный университет 
Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2020.  

Диссертационная работа посвящена совершенствованию теоретико-
методических основ и научно-практических рекомендаций по формированию и 
внедрению инструментов хеджирования предпринимательских рисков 
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украинских предприятий-экспортеров.  
Разработан методический подход к комплексной оценке 

предпринимательских рисков, учитывающий использование инновационных 
показателей путем проведения эконометрического анализа. 

Усовершенствован методический подход к оценке предпринимательских 
рисков, разработанный на основе экспертного определения удельного веса 
влияния каждого отдельного вида риска предприятий-экспортеров. 
Усовершенствован методический подход к оценке уровня 
предпринимательского риска, учитывающий матрицу их минимизации на основе 
принципов их хеджирования на предприятиях-экспортерах. 

Развито экономические функции предпринимательских рисков и 
расширена классификация предпринимательских рисков. Усовершенствован 
процесс поиска необходимого уровня хеджирования предпринимательских 
рисков предприятий. Предложено понятийно-категориальный аппарат сущности 
понятия “предпринимательские риски предприятий-экспортеров” и определение 
сущности понятия “хеджирование предпринимательских рисков”. 

Ключевые слова: предприятия-экспортеры, предпринимательские риски, 
эффективность хеджирования, оценивание, экономические функции, 
трансформация экспортных рынков, метод анализа иерархий.  
  

SUMMARY 

Zakharova O.L. Hedging business risks on the example of a Ukrainian 

exporter. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

The dissertation for the scientific degree of the Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D.) in the speciality 08.00.04 – Economics and management of enterprises (by 

types of economic activity). – Zaporizhzhia National University of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2020. 

The thesis is devoted to substantiation of the theoretical and methodological 

foundations and practical recommendations for development and implementation of 

hedging business risks at exporting enterprises. 

The need to optimize business risk hedging tools by Ukrainian exporting 

companies is economically justified, which makes it possible to consider hedging as a 

means of reducing and insuring currency risks for agricultural produce exporting 

companies and can become a reliable tool for business risk management. Therefore, a 

methodological approach to comprehensive assessment of business risks has been 

developed, which takes into account the use of innovative indicators through 

econometric analysis. The practical use of the methodological approach will provide 

an opportunity to identify an appropriate set of indicators for qualitative assessment 

of further levels of the hierarchy and will take into account tax and tariff, market, 

foreign economic, market environment, marketing, technical and technological, 

information, information and analytical, social infrastructure, intellectual, and 

personnel risks in order to increase the efficiency of enterprises in the context of 

transformation of export markets. 

Methodological approaches to assessing the success of hedging business risks 

at Ukrainian exporting companies are analysed, and the methodological approach to 
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assessing business risks is improved, which is developed on the basis of expert 

determination of the share of each risk of exporting companies. The use of this 

approach allows us to identify a significant set of indicators in order to find reserves 

to minimize business risks in the process of implementing effective management of 

their hedging. 

The methodological approach to assessing the level of business risk has been 

improved, which takes into account the matrix of their minimization based on the 

principles of their hedging at exporting enterprises, taking into account current trends 

in export relations. The approbation of the methodical approach at the exporting 

enterprises allowed to predict and choose the optimal variant of obtaining additional 

income. 

As practice shows, there is a need for exporting companies to implement the 

latest functions of hedge management, taking into account the best practices of 

companies in developed countries. The economic functions of entrepreneurial risks 

have been developed, which take into account production, innovation, protective, 

analytical, regulatory and social functions and their use has positively affected the 

investment and innovation climate, allowed to take into account adaptation processes 

and ensure sustainability and stability of employment. 

The classification of business risks is expanded, which takes into account 

production, commercial, financial, investment, market components that affect product 

prices, income, expenses, solvency, investment and financial portfolio formation, 

interest rate fluctuations, the value of the national currency, exchange rates. 

Adherence to this classification allowed to limit business risks and to minimize their 

impact on the efficiency of exporting enterprises. 

The analysis of factors influencing business risks is carried out, their types and 

ways of their management in transformational export markets are classified. It was 

defined as planning and decision-making activities aimed at eliminating hazards or 

risks through hedging. This allowed to improve the process of finding the necessary 

level of hedging of business risks of enterprises and to present the management of 

business risks as a four-level hierarchy: identification of hazards; risk assessment; 

decision on tactical risk; hedging. It is established that the introduction of tools for 

hedging business risks by exporting companies should guarantee efficient business 

conduct, improve performance and promote stable production in the future. 

The conceptual and categorical apparatus of the essence of the concept of 

“entrepreneurial risks of exporting enterprises” and the definition of the essence of 

the concept of “hedging of entrepreneurial risks” are proposed.  

Keywords: exporting enterprises, business risks, hedging efficiency, 

assessment, economic functions, transformation of export markets, hierarchy analysis 

method.  
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