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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, Запоріжжя, 

2020.  

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню теоретико-методичних 

основ і науково-практичних рекомендацій щодо формування та впровадження 

інструментів хеджування підприємницьких ризиків українських підприємств-

експортерів.  

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 
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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 

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.  

Нами систематизовано і доповнено основні види підприємницьких 

ризиків підприємств-експортерів. Розширено класифікацію основних видів 

підприємницьких ризиків.  

У другому розділі «Методичні підходи до забезпечення хеджування 

підприємницьких ризиків» проаналізовано фактори впливу підприємницьких 

ризиків на діяльність підприємств в умовах трансформації експортних ринків; 
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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. 

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, 

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.  

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.  

Доведено, що стратегії хеджування підприємницьких ризиків, якщо їх 

належним чином встановлено, допомагають у прийнятті рішень та 

забезпечують кращі результати експортної діяльності. Визначено, що за 
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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.  

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. 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, 
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інтелектуальні, кадрові ризики. Запропонований методичний підхід апробовано 

на підприємствах групи компанії «Славія».  

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.  

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.  

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.  
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Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних 

робіт економічного факультету Запорізького національного університету. 

Основні результати дослідження знайшли практичне використання в діяльності 

ТОВ «БИО-АГРО», ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», Дочірнє 

підприємство з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс», ТОВ «Торговельний 

дім «Славія», а також використано під час викладання дисциплін: «Економіка і 

зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Основи зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства», «Форми і методи організації міжнародного бізнесу», 

«Глобальні стратегії бізнесу».  

Ключові слова: підприємства-експортери, підприємницькі ризики, 

ефективність хеджування, оцінювання, економічні функції, трансформація 

експортних ринків, метод аналізу ієрархій. 

 

ANNOTATION  

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

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

Dissertation in order to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D.) in a specialization 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by 

types of economic activity)». – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020.  

The thesis is devoted to substantiation of the theoretical and methodological 

foundations as well as scientific and practical recommendations for development and 

implementation of tools for hedging business risks at Ukrainian exporting companies. 

The first section "Theoretical and Methodological Approaches and Analytical 

Aspects of the Study of hedging business risks at Exporting Companies" deals with 

the theoretical foundations of business risks alongside production and financial tools 

to minimize them at exporting companies; the author&apos;s interpretation of the 

concepts "business risks of exporting companies", "hedging of business risks" is 

provided; economic functions of business risks are developed; the classification of 

business risks is expanded. 
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Under current conditions of foreign trade, risk management allows not only to 

minimize their negative impact on the financial and economic performance of the 

agricultural company-exporter, but also to optimize the internal processes at the 

exporting company, including improving the accuracy of budgeting and forecasting, 

ensuring break-even pricing of export products, etc. We consider business risks 

common to exporting agricultural products, and propose the concept of "business 

risks of exporting companies" that is considered as the probability of loss of income 

due to occurrence of unforeseen events relating to man-made disasters, changes in 

environmental conditions, political conditions, financial and credit government 

policies, taking into account which allows exporting companies to offset the negative 

impact on the financial and economic activities of companies by taking into account 

hedging. 

It is established that among the tools to reduce the level of risk, hedging of 

business risks plays major role. Having explored various opinions of domestic and 

foreign scholars regarding the essence of the concept of "hedging business risks", we 

propose to consider it further as a process of transfer from hedger to another market 

participant by structuring resources, forecasting exchange rate fluctuations and 

protecting against possible losses, which allows to offset the negative impact of risks 

over operations efficiency and to develop a strategy for company development. 

It is proved that having multiple options for risk management of agricultural 

production, agricultural producers can diversify the activities of companies or the 

financial structure of the economy. It is determined that farmers have access to other 

tools, such as insurance and hedging that help reduce business risks at the level of 

individual companies. The necessity of understanding the nature of business risk and 

study of connections of business risk with financial results of activity of exporting 

enterprises is substantiated. It is established that studying of the nature of business 

risk hedging provides new opportunities for receiving additional income by exporting 

companies. It is shown that the receipt of additional income by exporting companies 

is associated with the minimization of business risks, provided that exporting 

companies perform their economic functions. 
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We systematized and supplemented the main types of business risks of 

exporting companies. The classification of the main types of business risks is 

expanded. 

The second section "Methodological Approaches to Ensuring the Buusiness 

Risks Hedging" analyzes the factors of business risks influencing the activities of 

companies under the transformation of export markets; the level of efficiency of 

business risks hedging at the enterprises of the SLAVIA Group of Companies is 

estimated; the procedure of finding the necessary level business risks hedging of 

enterprises was improved; analysis of the effectiveness of the business risks hedging 

on the basis of the SLAVIA Group of Companies was carried out. 

A retrospective analysis showed that the SLAVIA Group of Companies 

operates in a growing market and has all the prerequisites for increasing revenue. The 

study confirmed the validity of the pricing policy of enterprises. Implementation of 

measures to optimize the cost of goods sold has led to an increase of net income, 

reduced inventories and turnover of receivables. Based on deep analysis group of the 

SLAVIA Group of Companies member-companies, it should be noted that the group 

of companies implements in its activities the hedging mechanisms designed for 

illumination and reduction of business risks using the results of deep market analysis. 

In order to minimize losses and business risks, we offer innovative indicators of 

quantitative and qualitative assessment of exporting companies that will take into 

account financial and legal factors affecting the transformation of export markets. 

This allowed to increase the importance of the set of indicators at certain levels of the 

hierarchy to find reserves to increase profits. 

The ROE analysis showed that during 2017-2019, this figure increased from -

3.2% to 1.1%, which is evidence of the growth of net profitability of companies 

activity in export markets. 

It was established that the use of business risks hedging for exporting member-

companies of the SLAVIA Group of Companies helps expand business opportunities; 

through strategic planning measures are recommended to prevent risks in order to 
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guarantee protection against market fluctuations. The procedure for finding the 

required level of business risks hedging is substantiated and improved. 

It is proved that, if properly established, business risks hedging strategies 

support decision-making and provide better export performance. It is determined that 

under modern conditions of transformation of export markets and variability of 

external and internal environment in which exporting enterprises operate, 

modernization and modelling of strategies and processes of business risks hedging 

should acquire leading characteristics in risk management. 

It is established that business risks hedging should be considered in a broad 

sense, for which we have defined a three-level hierarchy of assessment of business 

risks hedging, provided that they are minimized. 

In the third section "Improving the Efficiency of Business risks Hedging 

Management in Exporting Companies Under the Conditions of the Export Markets 

Transformation" we developed a methodological approach to comprehensive 

assessment of business risks; the methodical approach to the assessment of business 

risks has been improved, taking into account the expert determination of the share of 

the impact of each individual type of risk of exporting companies; the methodical 

approach to the assessment of the level of business risk has been improved, which 

takes into account the matrix of their minimization on the basis of the principles of 

their hedging at exporting companies. 

It is established that risk management is the most important element of the 

work that supports companies making decision to enter international markets. 

Operating in an unfamiliar foreign market, exporting companies always have new 

challenges for navigation. There will always be risks when entering a new market, 

but identifying these risks in advance and introducing measures to manage these risks 

can help minimize their impact on the success of foreign business. 

Therefore, a methodical approach to comprehensive assessment of business 

risks is proposed, taking into account the use of innovative indicators through 

econometric analysis, which will make it possible to single out their rational set for 

qualitative assessment of further levels of hierarchy and allow to take into account tax 
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and tariff, market, foreign economic, current market situation, marketing, technical 

and technological, information, information and analytical, social infrastructure, 

intellectual, personnel risks. The methodical approach was tested within member-

companies of the SLAVIA Group of Companies. 

Risks that affect the activities of companies also significantly affect their 

activities effectiveness, so we improved the methodological approach to assessing 

business risks based on expert determination of the share of each risk of exporting 

companies, which allows to identify a significant set of indicators to minimize 

business risks in order to find reserves in the process of implementing effective 

management of their hedging. 

It is established that the company has the ability to maximize profits in case it 

amends its strategy of products export. Four variants of change of model of products 

export are offered, namely: transition from use of services of the export intermediary 

to the organization of export by company’s own forces; reorientation of sales 

markets, more active development of export business areas and gradual reduction of 

sales in the Ukrainian market, as well as increase of production volumes, using full 

capacity, but selling using the services of an intermediary who assumes a share of 

risk; weakening credit standards to increase sales as well as to increase sales of all 

produced stock without intermediary involvement. 

Thus, studying the issue of business risks hedging, we can suggest that each 

specific methodological approach to risk hedging should be chosen based on the 

specific conditions of a particular exporter of products, using several parallel 

approaches. We concluded that it is this use of different methodological approaches 

to hedging business risks that will cover a wider range of aspects of hedging, which 

will allow for more accurate results. Therefore, the presented methods of assessing 

the effectiveness of hedging business risks of exporting companies can be considered 

appropriate and scientifically sound for further use by Ukrainian exporting 

companies. 

The dissertation is prepared in accordance with the research topics of the 

Faculty of Economics of Zaporizhzhia National University. The main results of the 
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study were applied in practice in the activities of BIO-AGRO LLC, Pology Oil 

Extraction Plant PJSC, Sangrant Plus Subsidiary with foreign investment, Trading 

House "Slavia" LLC, and also used in teaching disciplines: Economics and Foreign 

Economic Relations of the World, Fundamentals of Foreign Economic Activity of the 

Enterprise, Forms and Methods of Organization of International Business, Global 

Business Strategies. 

Keywords: exporting enterprises, business risks, hedging efficiency, 

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

method.  
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ВСТУП 
  

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 
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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 

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; 
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– 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 
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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 

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 



22 
 
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 

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 
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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 
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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 

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 



25 
 
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 

основний текст викладений на 200 сторінках. Робота містить 74 таблиці та 50 

рисунків (14 сторінок – таблиці і рисунки, які повністю займають площу 

сторінки).         
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХЕДЖУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВ-ЕКСПОРТЕРІВ 

 

 

1.1. Теоретичні основи виробничих та фінансових інструментів 

мінімізації підприємницьких ризиків 
 

Ризики притаманні кожному середовищу та бізнесу. Їх не можна 

уникнути, але можливо знаходити та застосовувати виробничі та фінансові 

інструменти їх мінімізації, враховуючи мінливість і турбулентність ринку. 

Тому для управління підприємницькими ризиками необхідно надати їм 

класифікацію, виокремити основні чинники впливу, що дасть можливість 

розробки стратегії управління підприємницькими ризиками.  

Зазначимо, що метою всіх сторін, які діють на ринку (ринкових 

«гравців»), є не тільки одержання, а і збільшення фінансового прибутку. Однак, 

зважаючи на мінливість ринку у просторі нерівномірних економічних процесів,  

підвищується значимість досягнення очікуваних результатів з мінімальними 

втратами, що при реалізації такої цілі  є завданням управління 

підприємницькими ризиками. 

Зазначимо, що у роботі [117] Cantillon R. визначив, що підприємець 

завжди діє в умовах ризику, що не може бути повністю прорахованим і 

визначеним. Потім у 1786 році було надано означення поняттю ризик, що було 

витоком інноваційного наукового напрямку досліджень – науки ризикології 

[16]. Протягом ХІХ –  ХХ століть виокремлюється класична (Дж. Міль, Н. У. 

Сеньйор) і неокласична (А. Маршалл, А. Пігу, Дж. М. Кейнс теорії ризику. 

Корифеями аналітичних підходів до оцінювання міри ризику вважаються Г. 

Марковіц, У. Шарп, Ф. Найт. Генезис підходів до трактування поняття ризику 

проявлявся у різних теоріях: фінансів, страхування, корисності, 
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підприємництва, прибутку, заробітної плати і відсотків (початковий етап). У 

цій площині досліджень сформувалися основні концепції ризику: загрози, 

невизначеність та можливості (взаємозалежність ризику і дохідності).  

У Додатку А, табл. А.1 представлено трактування поняття українськими 

та зарубіжними вченими підприємницького ризику  в економічній літературі.  

Отже, нами розглянуто підприємницькі ризики, що притаманні 

експортерам сільськогосподарської продукції. На підставі цього сформовано 

власне бачення поняття «підприємницькі ризики підприємств-експортерів» - 

цеймовірність 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.  

Зауважимо, що існують підходи до класифікації ризиків, що 

виокремлюють макрорівні (економічні, соціально-політичні, фіскально-

монетарні), мезорівні (промислові, аграрні, сфери обслуговування), мікро-рівні 

(підприємницькі, інвестиційні). У свою чергу підприємницькі ризики 

поділяються на фінансові (валютні, кредитні, відсоткові, ринкові) і комерційні 

(маркетингові, ділові)  [78]. 

Потрібно зазначити, що для розуміння природи підприємницького ризику 

необхідно досліджувати зв'язок цього ризику і прибутку, причому наряду з 

ризиком втрат необхідно шукати нові можливості додаткового доходу. Такий 

підхід приведно на рис. 1.1, на якому представлено схему економічних функцій 

підприємницьких ризиків, та їх цільових характеристик. 

Відмітимо, що Дж. Кейнс вперше надав класифікацію підприємницьких 

ризиків на основі витрат ризику, що на його думку могло компенсувати   

відхилення  очікуваної величини від фактичної виручки товару. Дж. Кейнс 

виокремив три види підприємницьких ризиків (позичальника, кредит ора, 

інфляції). В сучасній економічній літературі представлена система  
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підприємницьких ризиків, що включає до 30 їх видів та елементів. Розподіл 

основних видів підприємницьких ризиків приведено на рис. 1.2. 

 

  
Рис. 1.1. Економічні функції підприємницьких ризиків 

Примітка: складено автором на основі [136; 140; 160] 

 

 
Рис. 1.2. Класифікація підприємницьких ризиків 

Примітка: складено автором на основі [136; 140; 160] 

 

Ринкові 

Основні види підприємницьких ризиків 

Виробничі Комерційні Фінансові Інвестиційні 

Скорочення обсягу виробництва 
та реалізації, перевищення 
планових, матеріальних і 

трудових витрат, зниження цін 

Зниження ціни засобів 
виробництва, за якою 

реалізується продукція, втрата 
товару в процесі обігу, 

підвищення витрат обігу 

Неплатоспроможність  
однієї зі сторін фінансової 

угоди, обмеження на 
валютно-грошові операції 

Знецінювання інвестиційно-
фінансового портфеля, що 

складається з власних і 
придбаних цінних паперів 

Коливання 
ринкових 

процентних 
ставок 

національної 
грошової 

одиниці чи 
курсів валют 

Основні фактори впливу на підприємницькі ризики 
  

Регулятивна Соціальна 

Економічні функції підприємницьких ризиків 

 Основна Інноваційна Захисна Аналітична 

Створення 
підприєм-
ницького 
доходу 

Створення особливого 
інноваційного клімату 

Небезпека  
втрати й непередбаченості 

витрати ресурсів 

Для стійкості і 
адаптації процесу 

Прорахування  та вибір 
оптимального варіанту 
з найбільшим виграшем 

Підвищення ефектив-
ності виробництва, 

стабілізація зайнятості 
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Зауважимо, що чинники впливу  на ступінь підприємницького ризику  є 

зовнішніми (прямого і непрямого впливу)  та внутрішніми, які  

характеризуються наступним чином: 

1. Чинники прямого впливу: законодавча політика держави, що 

стосується державного регулювання підприємницької діяльності; 

непередбаченість дій державних інституцій; податкова система; партнерські 

відношення; рівень конкуренції; рівень злочинності. 

2. Чинники непрямого впливу: науково-технічний прогрес з 

виокремленням його сучасного етапу; політична ситуація в країні; економічний 

розвиток країни; ринкова кон’юнктура; вплив навколишнього природного 

середовища; вплив міжнародної політичної ситуації. 

3. Внутрішні чинники: характер задіяних інноваційних процесів; 

сучасний стан техніко-технологічної бази виробництва; рівень організації 

виробничого процесу; стратегічні орієнтири розвитку виробництва; рівень 

оперативного планування; забезпеченість ресурсами та ефективність їх 

використання; продуктивність праці у зв’язку із системою мотивації та оплати 

праці; витрати виробництва, обігу, обсяг реалізації та рівень прибутковості 

підприємства. 

Зазначимо, що для оцінки підприємницьких ризиків використовують 

наступні методи: статистичний, експертний, аналітичний. Враховуючи цей 

контекст, необхідним є вивчення видів підприємницького ризику та оцінки їх 

спільних ефектів. Ці проблеми включають доступ до відповідних та 

достовірних даних, відповідні методи обліку стохастичної залежності між 

різними джерелами ризику та способи отримання більш релевантних 

імовірностей для дослідження ризику [138]. Наприклад, озглядається 

ймовірність як межа відносної частоти [121], а суб'єктивістський підхід 

розглядає ймовірність як ступінь віри у непевне судження [111].  

Відомо, що  дисперсія у валовій маржі, доході чи доході є показником 

ризику, і цей показник розглядають як єдиний стохастичний процес [33; 162], а 

не як спільний розподіл окремих стохастичних змінних для, наприклад, 
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врожайності, ціни або витрат. Зазвичай, застосовується один стохастичний 

процес, оскільки більш високий рівень дезагрегації може призвести до 

збільшення кількості  залежностей, які відносяться до нечітких [33; 162]. 

Взагалі підхід до вивчення виробничого та ринкового ризиків полягає у 

використанні часових рядів, наприклад, погодних даних, щоб вивчити, як 

мінливість погоди впливає на виробництво сільського господарства [118]. Далі 

необхідно провести аналіз чутливості подальших доходів господарства до змін 

цін. Також використовуються  імітаційні моделі для сценаріїв, пов’язаних із 

типами ризику, такими як інституційний ризик. Однак застосування чутливості 

аналізу може бути більш актуальним для досліджень ризику, за умови 

визначення розподілів ймовірностей для типів ризику [152]. 

Пріоритетним для майбутніх досліджень є розробка баз даних, що 

охоплюють усі типи ризику, та розробка методів кількісного обліку одночасних 

змін декількох видів ризику [131]. Бази даних, доступні для дослідження 

ризику, можуть бути неповними для вивчення всіх видів ризиків  

Аналіз ризиків – це «мистецтво можливого» [143], і тому таке розуміння 

того, які ризики важливі для підприємців, є важливим кроком в аналізі ризиків. 

У цьому контексті необхідно  враховувати сценарії для аналізу ризиків за 

допомогою даних про розподіл ймовірностей типу ризику або про діапазон 

можливих значень джерел ризику [148]. Дані про п’ять типів ризику дані про 

виробничий та ринковий ризик є більш доступними та можуть розглядатися як 

такі, що часто розповсюджуються, але дані здаються дефіцитнішими щодо 

інституційних, особистих та фінансових ризиків, коли суб'єктивістський погляд 

може бути більш доцільним для формування розподілу ймовірностей [157]. 

Коли даних не вистачає, варіантом розробити розподіл ймовірностей є 

суб'єктивним [167], тут розподіляються ймовірності, засновані на дефіцитних 

даних та експертних судженнях. Виникають кейси, що інтегрують  різні 

підходи  [103; 170]. Зауважимо, що Байєсівський підхід також може допомогти 

дослідникам переглянути розподіл ймовірностей після отримання нової 

інформації, наприклад, після усвідомлення непевної події [16; 17]. 
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Варто зазначити, що науковці виокремлюють області ризику та їх 

характеристики, що представлено на рис. 1.3. 

 
Рис. 1.3. Схема областей ризиків та їх характеристики 

Примітка: складено автором на основі [141] 

 

Розглянемо підприємницькі ризики, які притаманні  експортерам 

сільськогосподарської продукції, які можна агрегувати на  ризики 

сільськогосподарського виробництва і ризики експорту. Сільськогосподарські 

виробники, маючи   багатоваріантність в управлінні ризиками сільського 

виробництва, можуть коригувати види діяльності підприємств 

(диверсифікувати) або фінансову структуру господарства (співвідношення 

позикового та власного капіталу).  

На практиці, більшість виробників поєднують використання декількох 

різних стратегій та інструментів. Вони повинні чітко визначати масштаби 

операцій, які здійснюються, ступінь контролю над ресурсами, регулювати 

розподіл ресурсів всередині підприємства, об’єкти та обсяги можливого 

страхування та прогнозувати експортні ціни [108]. 

Отже, сільськогосподарські підприємства, які функціонують в умовах 

аграрної політики, що передбачає багатофункціональну сільську економіку з 
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цілями, що охоплюють екологічний, соціальний аспекти та виробництво 

продовольства. Це призводить до невизначеностей та неоднозначностей  для   

фермерських господарств, які воліють стати більш ефективними не тільки у 

виробництві харчових продуктів, а і  прийнятті новітніх технологій за умови 

стратегії диверсифікації. Такі стратегії можуть доповнювати більш традиційні 

форми диверсифікації доходів бізнесу, такі як надання послуг найму та 

контрактів. Процес соціальних, політичних та екологічних змін, що 

виражаються в політиці, підкреслив для фермерів труднощі, що зберігаються з 

традиційними моделями бізнесу, та створив імператив для поведінки, що 

обумовлює пошук підприємницької можливості.  

Диверсифікація – це часто застосовувана стратегія управління ризиками, 

яка передбачає участь аграрного підприємства у більш ніж одній діяльності. 

Мотивація на диверсифікацію ґрунтується на ідеї, що коли одна діяльність має 

низьку віддачу, інші види діяльності, ймовірно, матимуть більшу віддачу. 

Варто зазначити, що дослідження, орієнтовані на диверсифікацію 

фермерських господарств, зазвичай розглядають фермерів як суб'єктів, які 

реагують на об'єкти розповсюдження інновацій, і тому підкреслюють важливу 

роль широкого розвитку інфраструктури для підтримки інформації та 

комунікацій у сільській економіці [136].  

Однак впровадження технології в пошуку різноманітних можливостей 

для ведення фермерського господарства, відповідає більш широким концепціям 

підприємництва. Взагалі увага зосереджена на фермері як агенті сільських 

інновацій, тому потрібно звернути увагу на підприємницьких навичках 

фермерів. При цьому  фермери стикаються з альтернативами щодо прагнення 

додати вартість існуючому виробництву їжі та диверсифікувати її до 

непродовольчої бізнес-діяльності на фермах [140]. Зауважимо, що дослідження, 

в яких зосереджено увагу на альтернативних мотивах фермерів, які шукають 

дохід [146], як правило, стосуються варіантів технології на фермах, які можуть 

сприяти підвищенню доходу та ефективності виробництва. Один аспект тут 

повертається до ролі диверсифікованого фермера як підприємця [150]. 
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Диверсифікація може здійснювати підприємницькі стратегії, що 

базуються на ресурсах, або підприємницьку діяльність, яка має на меті 

розширити коло діяльності, та  яка шукає можливості на фермерських 

господарствах [152]. Однак існування ринкових можливостей, що виникають 

через розташування та  цифровий  зв’язок, може продовжувати бути одним з 

найважливіших впливів [100], що веде до важливості впровадження інновацій 

та технологій, як підґрунтя, що сприяє впливу диверсифікації фермерських 

господарств та підприємницьких стратегій. 

Розглянемо вертикальну інтеграцію – «вертикальну координацію», що 

включає в себе всі способи передачі продукції з однієї стадії виробництва та 

розподілу до іншої. Зазвичай, сільське господарство традиційно функціонує у 

відкритій виробничій системі, де товар купується у виробника за ринковою 

ціною, визначеною на момент закупівлі. Однак використання відкритого 

виробництва сьогодні зменшується, а вертикальна координація зростає, 

оскільки з’явилися різного роду аграрні об’єднання, у рамках яких 

сільськогосподарська продукція проходить декілька стадій виробництва, 

оскільки удосконалення технології дозволило забезпечити більшу 

диференціацію продукції [104]. Тип вертикальної координації представляє, 

наприклад, агрохолдинг – вертикально інтегрована фірма, яка зберігає контроль 

над власністю на товар на двох або більше рівнях діяльності. 

Ще одним інструментом зниження ризиків є виробничі договори 

(контракти), які, як правило, дають підряднику (покупцеві товару) значний 

контроль над виробничим процесом [158].  

Зазначимо, що переробні компанії зазвичай укладають виробничі 

договори із сільгоспвиробниками, щоб забезпечити своєчасність та якість 

поставок сільськогосподарської сировини і отримати контроль за методами, які 

використовуються у виробничому процесі.  

Наступний інструмент – хеджування, це угоди між покупцем та 

виробником, які встановлюють ціну та/або точку передачі товару до моменту 

збору врожаю або до того, як товар буде готовий до продажу.  
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Хеджування може приймати різні форми. Часом такий інструмент 

використовується агровиробниками для передачі майбутніх цін на врожай, що 

вирощується, вони називаються форвардними договорами. Умови контракту 

залежать від сторін, але, як правило, вони  встановлюють ціну (або містять 

умови для встановлення ціни на більш пізню дату) і передбачають доставку 

товару заданої якості (або класу) протягом визначеного періоду часу.  

Ф'ючерсні контракти забезпечують сільгоспвиробникам (а також 

переробникам, мерчандайзерам та іншим) зменшення їхніх ризиків. Основне 

використання ф'ючерсів передбачає перехід ризику від сільгоспвиробника, який 

бажає мати менші ризики (хеджер), на сторону, яка готова прийняти ризик на 

себе в обмін на очікуваний прибуток (спекулянт). Хеджери з протилежними 

позиціями на ринку можуть торгувати між собою, також і спекулянти з 

протилежними ринковими позиціями можуть торгувати між собою.  

Існує ще один інструмент обмеження ризиків – обслуговування 

фінансових резервів та залучення додаткових коштів (кредитування). 

Кредитування стосується використання боргових коштів сільгоспвиробником 

для фінансування певного виду діяльності. Вибір кредитування 

сільгоспвиробником (відносно власного капіталу) залежить від багатьох 

факторів, включаючи розмір та тип кредитної операції, ринкові відносини 

сільгоспвиробника з постачальниками та покупцями продукції, готовність 

кредиторів надавати позики та наявність державних програм управління 

ризиками. Збільшення кредитних важелів аграрного господарства (тобто 

запозичення) збільшує наявний капітал для виробництва, що дозволяє 

розширити бізнес, але також тягне за собою зобов’язання з виплат та створює 

ризик невиконання позики через ризики, пов'язані з виробництвом. 

Іншим засобом управління фінансовими ризиками є ліквідність, яка 

передбачає здатність агрофірми швидко та ефективно генерувати грошові 

кошти для виконання своїх фінансових зобов’язань [126]. 

Питання ліквідності стосується грошових потоків і вирішує питання: 

якщо трапляються несприятливі події, чи має агрофірма активи (або інші 
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грошові джерела), які можна легко перетворити на грошові кошти для 

задоволення фінансових потреб. 

Зауважимо, що ліквідність активів залежить від взаємозв'язку між 

активами фірми та очікуваними грошовими надходженнями від продажу 

кожного з цих активів. Актив є абсолютно ліквідним, якщо його продаж 

генерує грошові кошти, які дорівнюють або перевищують зменшення вартості 

фірми за рахунок продажу. Навпаки, неліквідні активи не можуть бути швидко 

продані, якщо виробник не отримає знижку, зменшивши прибутковість фірмі 

на більшу, ніж очікувана ціна продажу [159].  

Варто відзначити, що управління ліквідністю взаємопов'язане з 

реагуванням на ризик у виробництві та збуті, а також зі ступенем використання 

сільськогосподарської компанії. Чим сильніше використовувалося 

сільськогосподарське підприємство, тим більша потреба у ретельному 

управлінні ліквідністю для забезпечення своєчасності кредитних платежів та 

інших фінансових зобов'язань сільськогосподарських підприємств. 

Відмітимо, що страхування часто використовується виробниками 

сільськогосподарської продукції для пом’якшення ризику врожаю.  

Потрібно підкреслити, що вищезазначені стратегії та інструменти не 

всеохоплюючі. Існує ще багато інших різноманітних стратегій управління 

ризиками сільськогосподарського виробництва, які зазвичай використовуються 

сільгоспвиробниками у своїй діяльності. Зокрема, можемо відзначити наступні 

інструменти:  

Налаштування входів і результатів діяльності. Сільгоспвиробники 

можуть реагувати на ризик, змінюючи вихідний рівень, використання вхідних 

особливостей і даних виробництва або певну їх комбінацію [43; 141]. 

Культурна практика. Культурні практики можна використовувати для 

збільшення врожайності і, отже, ризику доходу. Одна з таких практик 

передбачає посадку коротко сезонних сортів, які дозрівають раніше, 

забезпечуючи захист від ризику ранніх морозів і втрати врожаю. Додатковий 

полив через суху погоду – ще один засіб захисту від втрати врожаю. 



36 
 

Надмірна ємність сільськогосподарської техніки. Агровиробник може 

мати підвищену ємність тракторів, комбайнів та ін., щоб посадка та збирання 

врожаю відбувалися швидше, ніж це потрібно за звичайних погодних умов. 

Маючи такі ресурси, він може уникнути затримок при посадці чи збиранні 

врожаю у порівнянні з нормативною ємністю сільгосптехніки, що може 

зменшити втрати врожаю, а отже й підвищити прибутковість. 

Інші методи управління ризиками у сільському господарстві також 

важливі та зосереджені на інших типах питання, ніж ті, які стосуються 

виробництва, маркетингу та фінансів. Наприклад, юридичні ризики та 

проблеми, пов'язані з відповідальністю сільськогосподарських підприємств, 

набувають все більшого значення. Крім того, податкові проблеми є ключовим 

питанням управління ризиками доходу, пов'язаними з потоком доходу за роком 

у рік, а також передачею нерухомості від покоління до покоління [125]. 

Розглянувши основні ризики сільгоспвиробника, перейдемо до аналізу 

ризиків експортера сільськогосподарської продукції.  

Нагадаємо, що експорт – це товари/послуги, які компанія постачає 

клієнтам за кордон, тому експортні ризики розуміють як події, які з певною 

часткою ймовірності негативно вплинуть на успіх бізнесу з іноземними 

партнерами. Якщо говорити про види експортних ризиків 

сільськогосподарських підприємств, то з нашої точки зору, найбільш доцільно 

виділити наступні [25; 26; 30; 35; 38; 42; 53; 54; 104].  

Економічні ризики. Економічні ризики включають валютні втрати. Вони 

виникають, якщо валюта на внутрішньому ринку зміцнюється порівняно з 

валютами на цільових ринках, що зменшує величину прибутку від експортного 

бізнесу.  

Дефіцит валюти або перешкоди для переказів в іноземній валюті можуть 

перешкоджати обробці операцій з клієнтами за кордоном і призводити до того, 

що компанія не отримає, або вчасно не отримає кошти за поставлену 

продукцію. Наприклад, у Білорусії дефіцит валюти. Клієнти вже не в змозі 
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платити за експорт сільськогосподарської продукції з-за кордону і тому 

замовляють її менше.  

Збільшення митних зборів і податків може підвищити ціни на продукцію 

на зовнішніх ринках і погіршити міжнародну конкурентоспроможність 

сільськогосподарської компанії. Наприклад, Казахстан вводить нові ввізні мита 

для захисту вітчизняних сільгоспвиробників, що призводить до подорожчання 

продукції іноземних постачальників.  

Юридичні ризики. Юридичні ризики виникають в експортному бізнесі 

через те, що зарубіжні країни можуть змінити свої регламенти щодо продукції, 

а тому змусити здійснити дорогі коригування товару або отримати нові ліцензії. 

Кожна країна має різні правила щодо якості сільськогосподарської сировини. 

Наприклад, в Данії продукція переробки соняшника повинна відповідати 

національним нормативам. Часто, дізнатися про ці регламенти в різних країнах 

надзвичайно важко, а потім, відповідно, важко їх впроваджувати для власного 

продукту. 

Ризики виникають також через невизначеність законів. Це ускладнює 

виконання домовленостей із закордонними замовниками. Для невеликої 

експортної аграрної компанії важко виконувати великі угоди про доставку на 

певні ринки. Їй для цього потрібні адвокати та перекладачі на місці, їй потрібно 

зареєструватися в країні в якості певного виду компанії, що може бути 

визначене національним законодавством. Вартість всіх цих процедур часто 

більша, ніж стандартна маржа, і тому такій агрофірмі доведеться припинити цю 

діяльність. 

Корупція на цільових ринках також може призвести до порушення закону 

працівниками персоналу та пошкодити імідж компанії. Так, при виявленні 

випадку корупції, компанії-експортеру доведеться скасувати угоду із 

зацікавленим представником. Це може спричинити великі фінансові та іміджеві 

збитки, величезні адвокатські витрати. 

Ризики збуту. Ризики збуту включають небезпеку, що потреби клієнтів 

можуть змінитися, а якщо сільськогосподарська експортна компанія буде 
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занадто повільною, щоб здійснити відповідні зміни в асортименті 

сільгосппродукції, яка йде на експорт, то може втратити частку ринку, навіть 

дуже значну. Існує дуже великий ризик того, що іноземні представники надто 

мало і занадто пізно інформують компанію-експортера про змінені потреби 

клієнтів, вимушуючи цю компанію бути відсталою. 

Зауважимо, що партнери з дистрибуції можуть переорієнтуватися на 

інших постачальників, втрачаючи існуючі відносини з устояними клієнтами-

експортерами. Власний продукт компанії може бути випереджений 

технологічними нововведеннями іншої сільськогосподарської компанії-

експортера.  

Ризик делькредере, тобто поручительства. На закордонних ринках це 

часто більш важливе, ніж на внутрішньому ринку, через те, що непогашені 

платежі клієнтів зібрати важче, а платіжна культура гірша, ніж на домашньому 

ринку. На багатьох зовнішніх ринках є дуже різні культури оплати, а в Африці, 

наприклад, зараз практично неможливо отримати непогашені платежі. 

Політичні ризики. Політичні ризики охоплюють заворушення, страйки та 

конфлікти, які паралізують ділове життя країни, до якої здійснюється експорт 

сільськогосподарської продукції, спричиняють обвал продажів і загрожують 

персоналу компанії-експортера. Наприклад, політична ситуація в Нігерії 

настільки небезпечна, що європеєць не може вільно пересуватися на публіці. 

Клієнти компанії часто забирають її представників в аеропорту в старих, 

побитих машинах, спецслужби весь час стежать за ними. 

Ризики конкуренції. Одним з найбільших експортних ризиків конкуренції 

в експортному бізнесі є копіювання продукції експортера або частини його 

продукції іноземними конкурентами. Такі конкуренти прагнуть позбавитися від 

витрат на розвиток і часто виробляють аналогічну продукцію за менших 

витрат. Це здійснює тиск на ціни на зовнішньому ринку та знижує маржу для 

компанії-експортера. Іноземні конкуренти купують товар компанії-експортера, 

аналізують його та копіюють з меншими витратами. При цьому, фальсифікат не 

відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Все, що може зробити компанія-



39 
 
експортер – це спробувати перемогти таких несумлінних конкурентів  за 

допомогою юридичних процедур та більш жорсткого маркетингу. 

Інші ризики конкуренції полягають у витоці знань через представника 

перед конкурентами, появі нових конкурентів, які виходять на ринок, або через 

те, що невелика компанія-експортер витісняється великими конкурентами. Так, 

якщо компанія вийшла на новий ринок і показала на ньому гарні результати, 

великі компанії-конкуренти можуть почати працювати в даній ринковій ніші, 

яка показала великий потенціал зростання. Такі великі компанії в змозі 

використати більші рекламні  бюджети, кращі зарплати для місцевого 

персоналу тощо, і цим самим витіснити експортера першопрохідця.  

Кадрові ризики. Першим і головним серед персональних ризиків, які 

можуть турбувати компаніє-експортера, є втрата кваліфікованого персоналу, 

який часто відчуває меншу лояльність до компанії в іноземному бізнесі, ніж на 

внутрішньому ринку. Нелегко знайти кваліфікований персонал з досвіду 

експортної діяльності. Якщо компанія-експортер втратить такий персонал, то 

його важко замінити. Часто складніше слідкувати за персоналом на віддалених 

ринках, ніж робити це вдома. Несумлінний представник персоналу, наприклад, 

може зменшити узгоджені експортні ціни під надуманим приводом, який важко 

перевірити, знаходячись в країні виробника, і ділилися прибутком з 

імпортерами. На жаль, такі факти мають місце навіть у практиці компаній з 

розвинених країн. 

Товарні ризики. Товарні ризики виникають в експортному бізнесі, якщо 

продукція повинна задовольняти дуже розбіжні потреби та працювати в різних 

умовах. Кліматичні умови та поводження з продуктом можуть мати великий 

вплив на його функції. Незважаючи на це, компанія повинна гарантувати, що 

вона буде працювати ідеально для замовника та брати на себе відповідальність, 

якщо щось іде не так. Несправні продукти можуть потребувати заміни на 

місцях, або ситуація може спричинити відповідальність за продукцію 

експортної компанії, помітно зменшивши успіх підприємства.  
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Природні ризики. Це одні з найменш поширених ризиків для компаній-

експортерів сільськогосподарської продукції. До таких ризиків можна віднести 

землетруси, епідемії, виверження вулканів, повені, зсуви та бурі, тобто події, 

які можуть перешкоджати економіці, діяльності на зовнішньому ринку, 

зменшувати попит, затримувати транспортування продукції або 

унеможливлювати поїздку персоналу до країн, на які ці події вплинули. 

 Ризики розподілу. Ризики розподілу є ще одним не дуже поширеним 

типом ризику, який компанії-експортери рідко згадують. Перевезення вантажів 

може затриматись затяжними митними формальностями або неповною 

документацією, яка супроводжує доставку. Товари можуть бути пошкоджені 

під час транспортування та заблукати. Перевезення можуть бути неповними. 

Все це створює додаткові витрати і шкодить репутації компанії-експортера. 

Процес управління експортними ризиками складається з п'яти основних 

етапів, які потрібно проходити знову і знову. Він починається з вибору 

напрямків експортного бізнесу, які повинні бути охоплені управлінням 

ризиками. Потім обрані напрямки діяльності підприємства-експортера 

аналізуються з точки зору можливостей та ризиків, на основні чого будується 

матриця ризиків. Така матриця ілюструє все позиціонування компанії-

експортера стосовно можливих ризиків і є базовою основою, на якій буде 

визначатися потреба в заходах щодо управління ризиками. Останній крок 

процесу управління експортними ризиками полягає у моніторингу ризиків, 

класифікованих як критичні, у часі. Потрібно зауважити, що існує спеціальне 

програмне забезпечення, яке допомагає здійснювати зазначені етапи управління 

експортними ризиками, наприклад, програма xRisk на основі Excel [34].  

Перш ніж можна здійснювати аналіз підприємств-експортерів, потрібно 

вирішити, що дана компанія розуміє під «експортним бізнесом». Вважається, 

що експортний бізнес можна визначити з точки зору продукції, замовників або 

ринків збуту. Компанія, яка реалізує певні проекти для клієнтів на зовнішніх 

ринках, називатиме ці проекти «експортним бізнесом». Компанії, які продають 

велику кількість стандартизованої продукції через дистриб’юторів за кордоном, 
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визначатимуть таке партнерство як «експортний бізнес». Компанії, які 

продають невелику кількість продукції на великій кількості зовнішніх ринків 

також можуть розцінювати ці ринки як «експортний бізнес» [29]. 

Після того, як будуть визначені види експортної діяльності, компанія-

експортер повинна вирішити, який з цих видів діяльності повинен підлягати 

управлінню ризиками.  

Варто відмітити, що управління ризиками – це затратна і наполеглива 

діяльність і її слід застосовувати лише для такого виду експорту, який 

спричиняє значні ризики, а не для тих, які не є критичними для даної компанії-

експортера. Одна з можливостей – затримати застосування ризик-менеджменту 

в експортному бізнесі до досягнення певного обсягу продажів. Інша полягає 

лише в оцінці ризиків експортного бізнесу, якщо він проводиться на ринках, які 

класифікуються як критичні, або якщо замовник не сплачує товари заздалегідь 

або якщо продукція використовується в незвичних умовах. 

Зазначимо, що аналіз видів експортного бізнесу, класифікованих як 

критичні, повинен показати, яке значення вони мають для успіху компанії-

експортера. Отже, кожен підрозділ, який займається певним видом експортних 

операцій, повинен оцінювати позитивний та негативний вплив, який він може 

вчинити на прибуток компанії [41].  

Підкреслимо, що оцінка можливостей ґрунтується на оцінці того, 

наскільки високим буде внесок у вартість, пов'язаний з певним видом 

експортної діяльності. Цей показник базується на продажах, виведених певним 

напрямком експортної діяльності за вирахуванням змінних витрат, які 

виникають в результаті ведення даного напрямку. Якщо даний напрямок 

експортної діяльності спричиняє надзвичайні витрати або прибутки (податкові 

пільги, субсидії), вони компенсуються залежно від потенційного внеску у 

загальну вартість діяльності компанії-експортера.  

В той же час оцінка експортних ризиків відбувається шляхом оцінки 

потенціалу збитку та ймовірності виникнення всіх видів ризиків, які мають 

відношення до даної компанії [111]. Ці оцінки ґрунтуються на досвіді 
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міжнародного бізнесу компанії та аналізі наданої інформації спеціалізованими 

інститутами. Сітка оцінювання та наявні джерела інформації містяться в 

програмному інструменті перевірки експортних ризиків. До кожного джерела 

інформації додається примітка про те, який суб’єкт готує інформацію та що 

саме вона містить. Інформацію можна отримати з веб-сторінок конкретного 

постачальника. 

Оцінка можливостей та ризиків загалом проводиться протягом певного 

часового горизонту, який залежить від того, як саме визначено експортний 

бізнес. Якщо компанія ретельно вивчає окремі проекти, внески та збитки від 

вартості можуть бути оцінені протягом періоду проекту. Витрати та збитки, які 

виникають в результаті аналізу експортного бізнесу, порівнюються з чистим 

капіталом компанії, який розкриває відносні позиції підприємств у матриці 

можливостей/ризиків. Тому зв'язок з чистим капіталом використовується, 

оскільки підприємницькі ризики повинні не перевищувати чистий власний 

капітал. Отже, якщо ризик перевищує чистий капітал компанії, це загрожує 

існуванню компанії [37]. 

Таким чином, мета управління ризиками – мінімізувати ризики компанії-

експортера сільськогосподарської продукції. Це дає змогу компанії проводити 

політику використання лише тих напрямків експортної діяльності, при яких 

супутні ризики менші, ніж очікувані можливості. Менеджер може розглядати 

ризик в цілому і прийняти рішення, згідно з яким ризики в експортному бізнесі 

в цілому не дозволяють реалізувати можливості, оскільки вони будуть вищими 

за останні, або він може обмежувати себе таким напрямком експортної 

діяльності, навіть ризикованим, який не загрожує життєдіяльності компанії в 

цілому [32].  

Серед інструментів зниження рівня ризиків основним є хеджування 

підприємницьких ризиків і тому нами запропоновано 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 
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вплив ризиків на ефективність діяльності та формувати стратегію розвитку 

підприємства.  

Те, як компанія-експортер поводиться зі своїми експортними ризиками, 

пов'язане з її ставленням до ризику та ступенем конкурентоспроможності. 

Компаніям, які користуються великим попитом на зовнішніх ринках, і які 

зазнають невеликого тиску з боку конкурентів, краще вдається уникати 

ризикованих підприємницьких рішень, ніж тим, чия продукція слабко 

диференційована від інших та зазнає сильної конкуренції. Компанії з високими 

цілями зростання та власники, готові ризикувати, стикаються з більшими 

ризиками, ніж ті, які задоволені своїми позиціями на ринку та не бажають 

зазнавати значних збитків. 

Засоби, доступні компаніям для управління своїми експортними 

ризиками, можна підрозділити на чотири категорії – прийняття, передача, 

уникнення та пом’якшення наслідків [160]: 

Пом'якшення ризиків.  Після встановлення кредитного ліміту,   компанія  

стежить за рівнем і своєчасністю платіжних операцій і піднімає ліміти 

поступово та поетапно для забезпечення надійності замовника. Досвідчені 

міжнародні компанії здійснюють досить систематичну схему управління 

дебіторською заборгованістю і не витрачають часу на видачу нагадувань про 

оплату, коли платежі затримуються. Вони страхуються від коливань валюти, 

торгуючи ф'ючерсами та купуючи іноземну валюту. Такі компанії можуть 

знизити ризик в іноземній валюті приблизно до 50%, купуючи євро та долари. 

Єдине, що їм не дозволено платити в іноземній валюті в Україні – це зарплати. 

Таким чином, компанії-експортери диверсифікують свій експортний бізнес на 

міжнародних ринках на різних стадіях розвитку та з різними економічними 

циклами. Вони зміцнюють свою конкурентну позицію, скорочуючи витрати та, 

покращуючи якість. Вони поширюють свою продукцію через ретельно 

відібраних торгових посередників, які купують та продають продукцію за 

власний рахунок. Вони переносять виробництво в місця з меншими витратами 

на заробітну плату та визначають умови, за яких їх продукція повинна 
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використовуватися, а також визначають, які гарантії надаються, сферу своєї 

відповідальності та юрисдикцію. Все це визначено настільки точно в Загальних 

положеннях та умовах ведення бізнесу, що численні ризики значно 

пом'якшуються.  

Уникнення ризику. Прикладами уникнення експортних ризиків є не вихід 

на ринки з політичною нестабільністю. Деякі компанії-експортери вважають 

краще не працювати в таких країнах, як Афганістан, Пакистан або Ірак. Їх 

керівництво вважає, що краще обійтися без доходів, ніж поставити під ризик 

життя своїх співробітників. 

Передача ризику. Страхове покриття зменшує маржу в експортному 

бізнесі. Однак це запобігає значним збиткам, які компанія не може собі 

дозволити, і полегшує бізнес-планування.  

Прийняття ризику. Деякі невеликі компанії навіть змушені приймати 

специфікацію продукції від покупців.  

Таким чином розглянуто стратегії  зменшення ризиків компаній-

експортерів. Однак деякі заходи також пов'язані з витратами, тому ступінь 

пом'якшення, досягнутого в результаті управління ризиками визначається 

перевищенням витрат очікуваних збитків.   

На рис. 1.4 представлена структурно-логічна схема застосування  

засобів для управління експортними ризиками, що приводять до створення 

матриці експортних ризиків, що дає можливість проведення якісного 

моніторингу.  

Таким чином, моніторинг – останній крок у процесі управління 

експортними ризиками, –  полягає у періодичній перевірці позицій 

підприємств-експортерів за допомогою матриці експортних ризиків та внесенні 

до неї змін, якщо зміниться експортні можливості та ризики. У цьому контексті 

випадки різних втрат у зв'язку з різними напрямками експортної діяльності 

компанії збираються та перевіряються, чи були вони раніше визначені як 

ризики та чи правильно їх оцінено. 
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Рис. 1.4.  Структурно-логічна схема застосування засобів  

для управління експортними ризиками 
Примітка: складено автором на основі [104; 141] 

 

Це дає компанії-експортеру можливість збирати досвід управління 

ризиками систематично та коригувати оцінку ризиків. З одного боку, такий 

спосіб інституціоналізації управління експортними ризиками суперечить 

принципу, що відповідальність керівництва та управління ризиками слід 

тримати окремо, оскільки в іншому випадку може виникнути конфлікт 

інтересів. Однак, компанія-експортер отримує прибуток від досвіду різних 

напрямків експортної діяльності, оцінюючи пов'язані з цим можливості та 

ризики, а це припускає, що не в інтересах осіб, відповідальних за певний 

напрямок експортної діяльності, встановлювати занадто низький рейтинг 

ризику, якщо їх діяльність буде аналізуватися у випадку виникнення збитків.  

Виставлення рахунків у твердій 
валюті за продажі в економічно 
нестабільних країнах, постачання 
клієнтів, не відомих виробнику 
лише стандартними продуктами, 
обмеження тих товарів та послуг, у 
яких компанія-постачальник не 
може контролювати якість 

Встановлення 
кредитних лімітів 
та  їх коригування 
для відображення 
ефективності 
платежів  

 

Матриця експортних ризиків 

Засоби для управління експортними ризиками 

  Прийняття  Передача  Уникнення  Пом’якшення 

Відноситься до категорії трансфертів. 
Компанії-експортери часто 

використовують акредитиви для 
забезпечення платежів клієнтів та 
страхування відповідальності за 

продукцію, якщо можливі великі збитки 
 

Компанія-експортер   вирішує взяти на 
себе ризик виплати. Компанії-
експортери часто несуть ризик дефолту, 
якщо хочуть приймати участь у цьому 
бізнесі. Створення резервів для 
покриття гарантійних випадків і 
приймати на себе валютні ризики, не 
забезпечуючи їх 

Моніторинг експортних ризиків 
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1.2. Економічне обґрунтування та необхідність оптимальності 

інструментів хеджування ризиків підприємств-експортерів 

 

У сучасних умовах зовнішньоторговельної діяльності управління 

ризиками дозволяє не лише мінімізувати їх негативний вплив на фінансово-

економічні показники сільськогосподарського підприємства-експортера, а й 

оптимізувати внутрішні процеси в компанії, у тому числі й підвищити точність 

бюджетування і прогнозування, забезпечити беззбиткове ціноутворення 

експортної продукції [86]. Серед основних способів зниження рівня ризиків 

вважається хеджування, тобто перенос ризику від хеджера до іншого учасника 

ринку, який вступає з ним у договірні відносини [29]. У перекладі з англійської 

«hedge» означає «огороджувати від втрата» і «страхувати від втрат». Іншими 

словами, сутність хеджування – захищати від потенційних збитків і коливань 

валютних курсів, зміни цін та інших непередбачуваних ситуацій [35; 43]. 

Зокрема, хеджування валют – це методика для захисту від рухів валютних 

курсів, яка застосовується до міжнародних акцій та операцій і спрямована на 

нівелювання впливу валютних коливань на вартість інвестицій і міжнародних 

продажів [29; 42]. Варто наголосити, що позиції низки науковців-економістів 

стосовно проблематики хеджування неоднозначні. Так, деякі емпіричні 

дослідження підтверджують наявність негативного впливу хеджування на 

діяльність компанії-експортера. Наприклад, у праці [155] автори доводять, що 

застосування основних інструментів хеджування ризиків або негативно 

впливають на фінансові показники діяльності підприємства, або не чинять 

помітної дії на них. Проте у роботі [168] стверджується, що хеджування 

процентних ризиків, яке в обов’язковому порядку вводиться до експортних 

договорів, не підвищує фінансові результати діяльності компанії. Автори [134] 

стверджують про відсутність будь-якого впливу хеджування на вартість 

компанії. Вони доводять, що обсяги операцій хеджування із застосуванням 

похідних цінних паперів у сукупному портфелі підприємства досить незначні у 
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зіставленні з негативними наслідками ризиків, і тому використання хеджування 

не спроможне вплинути на захист активів фірми-експортера [134]. 

У науковій праці [144] підкреслюється, що хеджування хоч і знижує поріг 

чутливості обсягів прибутків компанії до динаміки цін на продукт, який 

експортується, однак обґрунтовані аргументи, які б підтверджували наслідки дії 

хеджування на прибутки компаній-експортерів, відсутні. Наприклад, у роботі 

[154] автор показує статистично незначний вплив хеджування на фінансові 

показники діяльності експортерів. 

На нашу думку, згадані позиції різних науковців на проблематику впливу 

хеджування мають цілковите право на існування. Однак, на наше переконання, 

ми поділяємо думку переважної більшості дослідників про існування 

позитивного впливу хеджування на результати фінансової діяльності компанії-

експортера і страхування її від ряду валютних ризиків. Наприклад, у публікації 

[133], яка у підґрунті має вагому статистичну базу, доведено, що хеджування 

діє на збільшення кредитомісткості компанії, що сприятиме підвищенню 

фінансових показників діяльності компаній-експортерів за рахунок посилення 

податкового захисту. 

У дослідженні [102], яке також спирається на великий статистичний 

матеріал, доведено, що фінансові результати діяльності компаній, які можуть 

бути піддані валютному ризику й які використовують відповідні інструменти 

хеджування для керування ризиками, виявились вищими приблизно на 4,87% 

порівняно з тими компаніями, що не застосовують ці засоби. 

Використання фінансових деривативів так само знижує загальний і 

систематичний ризик компанії, зменшуючи при цьому від 10 до 25% 

волатильність грошових потоків, від 3 до 10% – стандартне відхилення доходів, 

на величину від 6 до 22% – чутливість доходів компанії до зовнішньої 

кон’юнктури. Застосування фінансових деривативів підвищує вартість компанії 

від 1 до 7%, що вкрай актуально для компаній – експортерів 

сільськогосподарської продукції з високим процентним, валютним і ціновим 

ризиками [95; 110]. У [122] доказано, що хеджування процентного ризику має 
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позитивний вплив на вартість компанії та в значній мірі залежить від країни 

резидентства, наявності податкового і регуляторного арбітражу. 

Звернемо увагу, що наукові публікації здебільшого спрямовані на аналіз 

впливу застосування похідних фінансових інструментів на вартість компаній у 

країнах з розвиненим ринком деривативів. Проте останнім часом було 

проведено кілька досліджень у країнах, що розвиваються, наприклад, Південно-

Східної Азії або Південної Африки. Результати свідчать про більш високий 

вплив застосування інструментів хеджування на вартість компаній, ніж це 

відбувається у країнах з розвиненими економіками [163]. 

Отже, підвищення вартості компанії досягається за рахунок зниження 

витрат, пов’язаних із фінансовими труднощами, зменшення агентських витрат, 

ослаблення волатильності грошових потоків, податкових зобов’язань та 

запобігання опортуністичній поведінці менеджменту тощо. Таким чином, 

хеджування потенційно може збільшити вартість компанії за рахунок зниження 

різних транзакційних витрат, наприклад, зменшення витрат, пов’язаних із 

банкрутством чи фінансовою неспроможністю підприємства.  

З іншого боку, хеджування сприятиме вирівнюванню грошових потоків 

компанії, приводячи їх у відповідність до потреб інвестування. Наприклад, у 

разі якщо грошові потоки можуть мінятись, без абсолютної кореляції з 

інвестиційними витратами, у такому випадку підприємства  вірогідно 

потрапляють у ситуацію надлишку або дефіциту коштів стосовно запланованих 

інвестиційних проектів. І тому за відсутності хеджування підприємства будуть 

сплачувати непередбачувані витрати, пов’язані з відмовою від інвестиційних 

проектів із позитивним NPV або із залученням зовнішнього фінансування. В 

іншому випадку кредитори вимагатимуть збільшеної прибутковості на наданий 

капітал у зв’язку з підвищеними ризиками банкрутства або фінансової 

неспроможності, що через інформаційну асиметрію може сигналізувати про 

переоціненість цін акцій компанії та викликати їх дійсне падіння. 

Підкреслимо, що хеджування також веде до зменшення волатильності 

прибутку до оподатковування, що у разі прогресивного режиму 
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оподатковування сприятиме оптимізації податкових платежів. Коли компанії 

працюють у режимі прогресивного оподатковування, хеджування може 

допомогти знизити розмір сплачуваних податків за рахунок зменшення 

волатильності доходів до оподатковування і регулювання його рівня залежно 

від меж діапазонів податкової бази для різних податкових ставок [109]. 

Хеджування дозволяє повною мірою використовувати можливість заліку втрат 

поточного року проти прибутку майбутніх років з метою оподатковування, 

особливо у разі обмеженої кількості років для переносу збитків [166]. 

У світовій практиці для хеджування валютних ризиків підприємств-

експортерів досить часто застосовують фінансові інструменти строкового 

ринку – валютні деривативи, що достатньо ефективно дозволяє хеджувати 

валютну вартість зовнішньоторговельного контракту. Ціну таких інструментів 

складають планові збитки, які фінансові менеджери розглядають як пов’язані з 

усуненням ризику за контрактом витрати. З цією метою вводяться валютні 

форварди, ф’ючерси, опціони та свопи, а також їхні комбінації. З урахуванням 

предмета нашого дисертаційного дослідження розглянемо їх детальніше.  

Найбільш поширеним методом хеджування валютних ризиків вважають 

форвардні угоди (forward contracts, або FWD), завдяки яким здійснюються 

обмінні валютні операції на даний момент часу з постачанням валюти в 

майбутньому. Угода з обміну однієї іноземної валюти на іншу за узгодженим 

курсом, що укладається сьогодні, а дата валютування, тобто реального 

зачислення валюти на відповідний рахунок, відкладена на визначений термін у 

майбутньому, – це форвардний контракт [7]. 

Традиційно ринок форвардних валютних контрактів вважається 

невід’ємною складовою світового валютного ринку ще від початку 1980-х 

років. Першими форвардні угоди розпочали укладати лондонські банки в 

міжбанківських операціях із євровалютами. У серпні 1985 р. Асоціація 

британських банкірів (англ. ВВА) оприлюднила правила регулювання угод на 

міжбанківському валютному ринку (FRABBA terms), якими й дотепер 

керуються банки під час укладення форвардних контрактів [68]. 
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Договір купівлі-продажу іноземної валюти на певну дату у майбутньому 

за обмінним курсом, зумовленим на дату укладення угоди, являє собою базу 

форвардної угоди. Досліджуваний вид контактів є терміновими контрактами 

міжбанківського валютного ринку [54]. Строк дії форвардних угод 

стандартизований і, як правило, не повинен перевищувати 12 місяців. Найбільш 

поширеними вважають форвардні угоди на строк 1, 2, 3, 6, 9 і 12 місяців, які 

відповідно в практиці укладання цих угод позначають ці періоди, як 1М, 2М, 

3М та ін. 

Оскільки форвардний ринок – міжбанківський, отже, комерційні банки, 

крім стандартних термінів, самостійно використовують «короткі дати», або 

short dates, тобто строк до 1 місяця; та ламані дати, або broken dates, тобто 

строком понад 1 місяць, що не збігаються зі стандартними термінами [75]. 

Проте фахівці переконані, що ринок таких дат менш ліквідний за ринок зі 

стандартизованими термінами, і тому, отже, угоди носять разовий характер, 

відповідно до домовленості сторін [77]. 

Таким чином, можемо констатувати, що основне призначення 

форвардних валютних угод – забезпечити надійне страхування майбутніх 

платежів чи надходжень за зовнішньоторговельними контрактами [96]. 

Проілюструємо це прикладом. Так, металургійне підприємство, експортуючи 

власну продукцію, веде розрахунки у доларах США, втім обладнання / 

устаткування закуповує / імпортує за іншу валюту, а саме – євро. Беручи це до 

уваги, наголосимо: якщо складено чіткий графік постачання товарів і 

надходження платежів, то підприємство матиме всі можливості застрахувати 

власний валютний ризик від змін курсу долара США до євро, укладаючи угоду 

про купівлю євро за долари в майбутньому, з урахуванням дати купівлі 

потрібного обладнання / устаткування. За таких умов керівники підприємства 

мають достовірну інформацію про майбутні витрати, й отже, матимуть 

можливість сформувати відповідну стратегію фінансового менеджменту. Це 

дозволяє дійти висновку, що застосування форвардних угод дає змогу 
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встановити вартість і з’ясувати ефективність експортних / імпортних операцій, 

нейтралізуючи наслідки від ймовірних коливань валютних курсів.  

Форвардні угоди, як свідчить практика, останнім часом набули широкого 

використання й для неторговельних операцій. Форвардні угоди – обов’язкові 

для виконання, тобто тверді, укладення яких відбувається здебільшого для 

реальної купівлі-продажу валюти.  

Фінансовий зміст форвардної операції полягає в купівлі-продажу однієї 

валюти в обмін на іншу виходячи з інтересів покупця / продавця для одержання 

прибутку чи запобігання збиткам. Специфікою форвардних операцій можна 

назвати те, що форвардні валютні курси, на відміну від інших видів угод, не 

фіксуються безпосередньо, а розраховуються. Це форвардна маржа, або інакше 

– форвардний диференціал, спред, пункти, піпи. Як свідчить практика, 

котирування відбувається не валютних аутрайт-курсів, а саме їхніх відповідних 

різниць. 

Для розрізнення премії від дисконту їх записують відповідно зі знаком 

«+» чи «–». Проте, професійний валютний дилер завжди може визначити 

премію або знижку, навіть якщо знак і не буде вказано. Це можна пояснити 

тим, що курс купівлі валюти завжди нижчий за курс продажу. І тому, 

наприклад, коли показники форвардної маржі наведені в порядку збільшення 

(150–200, або (–100) – (–60)), тоді йдеться про форвардну премію. У разі якщо 

спред наведено у порядку зниження (наприклад, 220–100 або (–50) – (180)), тоді 

дилеру слід враховувати цей спред як форвардний дисконт. 

Варто наголосити, що валютні форвард-курси відрізняються від спот-

курсів значно вищим абсолютним значенням показника курсової маржі – 

різниця між курсом продажу і курсом купівлі. Ми можемо пояснити це 

специфікою банківської форвард-операції, яка одночасно слугує також і 

формою хеджування валютних ризиків експортера. Беручи до уваги сказане, 

можемо стверджувати, що рівень валютного ризику залежить від тривалості 

форвардного періоду, що також впливає на форвардну маржу. 
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Головним формуючим складником динаміки і рівня форвардного 

валютного курсу є різниця у процентних ставках за міжбанківськими 

кредитами і депозитами у відповідних валютах на відповідному ринку 

позичкових капіталів.  

Для позначення форвардного курсу використовують термін «аутрайт» 

(outright). Це значить, що покупець має намір у майбутньому придбати якусь 

суму валюти без проведення додаткових операцій, укладення додаткових угод. 

Даний термін використовується для того, щоб уникнути плутанини в 

трактуванні умов форвардної операції, тобто щоб відрізнити одну просту 

форвардну операцію від більш складної комбінації, пов’язаної з одночасним 

виконанням строкової та поточної операцій (своп-операція).  

За останні роки з’явилися і використовуються нові форми і модифікації 

форвардних угод. На нашу думку, альтернативним методом страхування 

валютних ризиків можуть стати стандартизовані форвардні контракти – 

валютні ф’ючерси. Торгівля валютними ф’ючерсами вважається своєрідною 

строковою валютною операцією, яка водночас пов’язана як із хеджуванням 

валютних ризиків, так і з проведенням спекуляцій. У науковій літературі 

валютними ф’ючерсами називають строкові контрактні угоди на купівлю-

продаж у майбутньому стандартизованої суми іноземної валюти.  

За такої угоди її учасники набувають і права, і зобов’язання обміняти у 

майбутньому обумовлену стандартизовану суму однієї іноземної валюти на 

іншу в установлені строки за курсами, визначеними на момент укладання 

угоди. Операції з валютними ф’ючерсами відбуваються лише на біржовому 

ринку, що, як свідчить практика, значно підвищує їхню надійність. 

Валютні ф’ючерси з’явилися в середині 1970-х років, що збігається в часі 

з формуванням Ямайської валютної системи. Останні десять-двадцять років 

валютні ф’ючерси особливо активно стали використовуватись на міжнародних 

валютних ринках. 

Характерологічними особливостями ринку валютних ф’ючерсів можна 

визначити такі: 
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– високий рівень стандартизації контрактів; 

– обмежене коло валют, які обмінюються; 

– високий рівень ліквідності контрактів; 

– надійність укладених угод; 

– можливість за незначних початкових витрат оперувати досить великими 

сумами.  

Фінансовий зміст хеджування за допомогою валютних ф’ючерсів ми 

вбачаємо в тому, що, наприклад, хеджер-експортер може перекласти певну 

частку власних ризиків на професійних спекулянтів. Основні учасники 

ф’ючерсного ринку – великі фінансові центри і клірингові банки, пенсійні 

фонди, фінансові організації тощо. 

Валютні ф’ючерсні контракти на кожній біржі мають власну стандартну 

специфікацію, яка містить такі компоненти: назва контракту; вид контракту (з 

постачанням базового активу чи без постачання); контрагенти, тобто 

протилежні сторони контракту; найменування базового активу; сума контракту; 

розмір гарантійного внеску; одиниця визначення ціни. 

Характерною особливістю ф’ючерсних контрактів ми вважаємо 

перерозподіл ризику, що забезпечує високу ліквідність укладених угод. 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що валютні ф’ючерси мають багато 

спільного з форвардними контрактами, й у разі хеджування валютних ризиків 

значна частина підприємств, фінансово-кредитних установ надають перевагу 

саме останнім. Подамо порівняльну характеристику ф’ючерсних і форвардних 

угод (Додаток А, табл. А.2).  

Наголосимо, що ф’ючерсні угоди також мають певні переваги, головною 

з яких ми визначаємо високу ліквідність, яка дозволяє клієнту закрити позицію 

на строковому ринку у будь-який момент до часу здійснення угоди. 

Ще одним інструментом строкового ринку, який має достатньо широке 

практичне втілення серед хедерів-експортерів, ми можемо назвати валютні 

опціони. Валютний опціон – своєрідна форма строкової угоди двох сторін – 

продавця / емітента і покупця / власника опціону. Завдяки дії валютного 
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опціону покупець / власних опціону дістає право, проте не зобов’язання купити 

у першого або продати йому заздалегідь визначену суму однієї валюти в обмін 

на іншу у встановлений момент або протягом певного періоду в майбутньому 

за валютним курсом, що буде визначено на час укладення угоди. Даний 

фіксований валютний курс слід називати як ціна реалізації / виконання опціону. 

Продавець / емітент опціону зобов’язаний провести відповідну валютну 

операцію за ціною реалізації, встановленою в опціонній угоді, та забезпечити 

власнику опціону виконання умов угоди до завершення встановленого строку. 

Якщо угоду виконано, то слід використовувати терміни «опціон здійснено» 

(«опціон виконано»). 

Вартість опціону є величиною договірною та залежить від обсягів 

купівлі-продажу валют, поточного валютного курсу, ціни опціону, виду валют. 

Також слід розрізняти опціони біржові та позабіржові. Біржові опціони 

стандартизовані за певними видами валют, сумами в строками виконання. 

Позабіржові опціони слід визначати як банківський інструмент. У світовій 

теорії та практиці використовують й інші види валютних опціонів (Додаток А, 

табл. А.3). 

У світовій практиці залежно від характеру валютообмінної операції 

розрізняють кол-опціон (call) і пут-опціон (put). Кол-опціон дозволяє його 

власнику в обмін на іншу валюту купити певну суму однієї валюти. Пут-опціон 

дозволяє власнику продати в обмін на іншу валюту певну суму однієї валюти.  

Ще одним видом строкового ко нтракту, який має на меті хеджування 

валютних ризиків в експортній діяльності, є валютні своп-угоди. 

Валютний своп є валютною операцією, що дозволяє поєднати купівлю 

або продаж валюти на умовах спот з одночасним продажем або купiвлею тiєї ж 

валюти на певний строк на форвард-умовах. Іншими словами, складається 

комбінація двох протилежних конверсійних угод на однакові суми, проте з 

різними датами валютування. 

Основними перевагами своп перед іншими інструментами хеджування ми 

визначаємо такі:  
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– можливість одержання прибутку з існуючої відкритої валютної позиції 

або можливість закрити цю позицію; 

– страхування руху капіталу в іноземній валюті;  

– диверсифікація джерел фінансування;  

– страхування довгострокових валютних форвардів;  

– страхування нових або вже існуючих активів і пасивів шляхом 

відкриття різних валютних позицій [10]. 

Використання валютних свопів досягло апогею на початку 1980-х років, 

що було викликано такими обставинами: 

– політика багатьох центральних банків змусила комерційні банки 

провести фінансування активів з плаваючою процентною ставкою, а не за 

рахунок короткострокових депозитів; 

– надання взаємних позичок на міжнародних валютних ринках набуло 

спекулятивного характеру; 

– зниження процентних ставок сприяло зниженню ризиків за валютними 

свопами [10]. 

Розрізняють класичні своп-операції у вигляді опціонних, валютно-

процентних свопів тощо [14]. Класичні свопи залежно від послідовності 

виконаних спот-операцій і форвард-операцій розподіляють на репорт і депорт. 

Репорт – це продаж валюти на спот-умовах з одночасною купівлею на форвард-

умовах. Депорт – купівля валюти на спот-умовах й одночасний її продаж на 

форвард-умовах. Операція, коли купівля-продаж валюти здійснюються на 

основі двох угод за курсом аутрайт, називається форвард-форвард, або 

форвардний своп [15]. У разі укладення своп-угоди дата виконання ближчої 

угоди називається датою валютування, а дата виконання зворотної угоди, 

віддаленої в часі, – датою завершення свопу [21]. 

Під час операції депорт стандартний запис свопу може бути таким: 6М 

USD/UAH b/s swap. Це значить, що на спот-умовах придбано певну суму 

американських доларів за гривні і продано таку саму суму доларів за гривні за 
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аутрайт-курсом з датою завершення свопу через 6 місяців: b/s – buy and sell – 

купив / продав [45]. 

У разі операції репорт (продав / купив – sell and buy – s/b) запис буде 

виглядати так: 6М USD/UAH s/b swap, тобто продано певну суму доларів за 

спот-курсом і куплено таку саму суму за аутрайт-курсом із поставкою через 6 

місяців [44]. 

Залежно від строків укладення угоди свопи класифікують на: 

– звичайні (операції репорту і депорту); 

– тижневі свопи s/w (spot-week swap): коли перша угода виконується на 

спот-умовах, а друга – на умовах тижневого форварду; 

– одноденні свопи t/n (tomorrow-next swap): коли перша операція 

здійснюється з датою валютування «завтра», а зворотна – на спот-умовах; 

– форвардні (форвард-форвард) [51; 58].  

Світова практика знає багато способів хеджування валютних ризиків за 

допомогою своп-операцій. У найпростішому випадку ця угода організовується 

за участю двох фірм, які займаються міжнародною торгівлею, та комерційного 

банку (своп-дилера) [69]. 

Проілюструємо це прикладом. Припустимо, що українська 

сільськогосподарська компанія провадить експорт до США, а для придбання 

оборотних коштів користується кредитами українських банків. Однак для 

української компанії більш вигідним ми вбачатимемо одержання кредиту в 

американських доларах, що дозволить застрахувати себе від валютних ризиків. 

Українська ж фірма невідома для американського ринку позичкового капіталу і 

тому доступ до дешевих кредитів закритий. Одним зі способів, який може 

допомогти українській компанії одержати доларовий кредит, буде участь у 

валютному свопі. Українська фірма може обміняти свої борги в гривнях на 

доларові борги американської фірми, тобто виконується та умова 

структурування боргу для української компанії, що влаштовує її якнайкраще. 

Комерційний банк, який виступає своп-дилером, є професіоналом на 

ринку кредитів. Він не лише працює з надійними партнерами, а й, 
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обслуговуючи велику кількість клієнтів, має можливість найбільш раціонально 

поєднати різноспрямовані грошові потоки [22]. 

Використання валютних свопів на світових фінансових ринках останнім 

часом значно зросло. На цьому сегменті ринку домінують транснаціональні 

банки, які виступають посередниками під час здійснення угод. Найчастіше 

валютні свопи укладаються на американський і канадський долари, 

швейцарський франк, євро, японську єну та англійський фунт стерлінгів. При 

цьому одна зі сторін, як правило, представлена американським доларом, однак 

останнім часом простежується тенденція дедалі ширшого використання 

комбінацій «єна – євро», «єна – швейцарський франк» та ін. [22].  

Похідні фінансові інструменти, які застосовують компанії – експортери 

сільськогосподарської продукції, визначають вид стратегії хеджування. Під 

стратегією хеджування ми розуміємо сукупність конкретних інструментів 

хеджування і способів їх використання для досягнення певної мети в умовах 

невизначеності ризиків. 

Стратегії хеджування можна класифікувати на два види: статичні і 

динамічні. Статичне хеджування передбачає одноразове хеджування всієї 

позиції на потрібний строк без подальшого перегляду використовуваних 

інструментів, їх кількості та інших параметрів. Статичне хеджування 

використовують за наявності статичного об’єкта хеджування і доступності 

інформації про дати здійснення необхідних платежів (наприклад, коли відомо 

графік процентних платежів за зобов’язаннями або надходження валютного 

виторгу). До переваг такого виду хеджування ми зараховуватимемо відсутність 

ризику, пов’язаного з неможливістю укладання угоди в майбутньому, 

відсутність необхідності перегляду позиції в майбутньому. На нашу думку, 

ключовим недоліком такого виду стратегії хеджування ми вважаємо високі 

витрати у зв’язку з довгим горизонтом угод, які укладаються. 

Динамічне хеджування припускає хеджування ризику окремо один від 

одного, тобто вроздріб, коли регулярний перегляд хеджуючої позиції, у тому 

числі використовуваних інструментів та їхніх параметрів, та укладанням нових 
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угод [114; 115; 116]. Потреба у перегляді набору інструментів та їхніх 

параметрів дозволяє вводити високоліквідні інструменти, які у будь-який 

момент з мінімальними витратами проведуть корекцію даної позиції. 

Динамічне хеджування найчастіше застосовується за відсутності або за 

відносної дорожнечі інструментів для статичного хеджування чи у разі 

неможливості встановлення періоду основної діяльності, наприклад тривалості 

контракту. 

Отже, для хеджування процентних і валютних ризиків підприємств – 

експортерів сільськогосподарської продукції можуть використовуватися 

деривативи, які обертаються як на біржовому, так і на позабіржовому ринках. 

На біржовому ринку забезпечуються висока ліквідність інструментів, 

швидкість і ринковість їхніх умов і гарантуються розрахунки по контрактах. Це 

досягається за рахунок високої стандартизації контрактів, необхідності 

внесення і підтримки гарантійного забезпечення і спричиняє певні труднощі з 

підбором необхідного контракту, відволікаючи значні кошти з обороту 

компанії [142]. 

Ґрунтуючись на результатах порівняльного аналізу оптимальності 

інструментів хеджування ризиків підприємств-експортерів, можна зробити 

висновок, що ф’ючерси і форварди – найбільш прості інструменти хеджування 

ризиків підприємств-експортерів з погляду ціноутворення та обліку. Опціони 

дозволяють скористатися сприятливою динамікою цін на базисний актив, однак 

залишаючись при цьому достатньо складними в ціноутворенні та обліку. Свопи 

також складні в ціноутворенні та обліку, однак можуть бути використані у 

хеджуванні як валютного, так і процентного ризиків. 

Попри значний прогрес теорії ризиків в цілому і  хеджування ризиків 

зокрема, дотепер відсутні однозначні відповіді на запитання про те, яким 

компаніям-експортерам і за яких обставин слід використовувати хеджування, 

які інструменти найбільш дієві для використання й у яких конкретних 

ситуаціях. Вважаємо, що для розробки належної стратегії хеджування і, 

відповідно, прийняття ефективного рішення про застосування конкретних видів 
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похідних фінансових інструментів та їх параметри, компанії-експортеру 

потрібно проаналізувати кращі ринкові практики, а також дослідити 

доступність і ліквідність обраних інструментів на позабіржовому чи біржовому 

ринках, а саме – обсяг ринку по конкретному інструменту, кількість і середній 

розмір угод, які укладаються на ринку. Таким чином, лише на основі 

детального аналізу вказаних вище параметрів можна буде прийняти рішення у 

частині хеджування і використовуваних для цього конкретних інструментів, дат 

входу і виходу з хеджованої позиції та її обсягу.  

 

 

1.3. Методичні підходи до оцінювання хеджування підприємницьких 

ризиків на підприємствах-експортерах 

  

За Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, існує вимога 

перевіряти ефективність хеджування як на перспективній, так і на 

ретроспективній основах. Ефективність хеджування – це такий показник, при 

якому зміни справедливої вартості або грошових потоків інструменту 

хеджування компенсують зміни справедливої вартості або грошових потоків 

захищеного предмета. 

Тест на перспективність ефективності хеджування – це прогнозована 

оцінка чи виявляться зміни справедливої вартості або грошових потоків позиції 

хеджування високоефективними у разі компенсування змін справедливої 

вартості або грошових потоків хеджованої статті протягом строку тривання 

хеджування. З іншого боку, тест ефективності хеджування на ретроспективну 

оцінку являє собою зворотне оцінювання того, чи були зміни справедливої 

вартості або грошових потоків позиції хеджування високоефективними для 

компенсації змін у справедливій вартості чи грошових потоках об’єкта 

хеджування з дати початку відносин у сфері хеджування. На початок 

налагоджування відносин хеджування (дата призначення) компанії-експортеру 
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потрібно провести перспективний тест ефективності хеджування, щоб 

продемонструвати очікування ефективності. 

Періодично після цього (принаймні кожен раз, коли фінансова звітність 

готується відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), 

компанії-експортеру потрібно провести ретроспективний і перспективний тести 

ефективності хеджування, щоб підтвердити те, що досліджувані відносини 

будуть дієвими з моменту призначення і, як розраховується, вестимуть до 

потрібних результатів протягом строку відносин. 

Міжнародні стандарти дають можливість суб’єкту господарювання 

визначити рівень ефективності, застосовуючи або якісні, або кількісні методи. 

Якісні методи варто вводити лише за умов дотримання суворо встановлених 

критеріїв, що дозволяють підприємству-експортеру стверджувати, що 

хеджування виявилось високоефективним. З іншого боку, кількісні методи, або 

дальні методи, розраховані на певну форму кількісного аналізу для підтримки 

висновку про високу ефективність. Хоча стандарти бухгалтерського обліку й не 

передбачають конкретного типу кількісного методу, компанії-експортеру 

потрібно розробити відповідний кількісний метод, який відповідатиме політиці 

/ принципам управління ризиками, що застосовуються на підтримку дієвості 

взаємозв’язку з економічної та бізнесової позицій. 

Оцінюючи ефективність, вводять два основні якісні методи, що 

включають метод відповідності критичних термінів (CTM) і метод Short-Cut 

(SC). 

За методом CTM, критичні умови інструменту хеджування похідних 

мають повністю відповідати усім критичним умовам об’єкта хеджування. 

Компаніям-експортерам потрібно лише довести це на початку, і доки критичні 

умови відповідатимуть кожному періоду, їм дозолено зробити висновок, що 

відносини хеджування високоефективні. Метод СТМ може використовуватись 

на підтримку як перспективних, так і ретроспективних тестів ефективності 

хеджування. 
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У разі якщо відносини хеджування відповідають встановленому набору 

дуже конкретних критеріїв за методом SC, то можна вважати за можливе, що ці 

відносини абсолютно ефективні як на перспективній, так і на ретроспективній 

основах. Втім використання методу SC також обмежується певними видами 

спрощених хеджованих відносин проти ризику процентної ставки, отже, 

вважатимемо їх не надто добрими. Крім того, застосування методу СК визнано 

незвичною практикою, і тому Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

всіляко обмежують використання цього методу [161]. 

До застосування кількісних методів в оцінці ефективності хеджування 

компанія-експортер може вдатись у разі, якщо у неї бракує можливостей 

використовувати якісні методи для перевірки ефективності або коли вона 

вирішує не провадити їх. Найбільш поширені у використанні, як правило, такі 

кількісні методи: по-перше, метод Dollar-Offset Method, і, по-друге, метод 

регресійного аналізу. У контексті нашого дослідження розглянемо їх 

детальніше [167]. 

Метод компенсації долара, або Dollar-Offset Method, – це зіставлення 

відношення зміни справедливої вартості, або теперішньої вартості майбутніх 

очікуваних грошових потоків інструменту хеджування зі зміною справедливої 

вартості, або теперішньої вартості майбутніх очікуваних грошових потоків 

хеджованого елементу, який належить до хеджованого ризику [139]. 

Щоб вважати відношення хеджування високоефективним, коефіцієнт 

компенсації долара має перебувати у межах від –80 % до +125 % (мінус 

вказуватиме на компенсацію). Dollar-Offset Method можна використовувати як 

для перспективних, так і ретроспективних тестів ефективності хеджування 

[120]. Метод компенсації долара використовують на практиці і періодично, і 

кумулятивно. На нашу думку, для ідеального хеджування зміна вартості 

деривативу точно компенсує зміну вартості захищеного предмета, а від’ємне їх 

співвідношення становить 1,00, й у кумулятивній формі матиме такий вигляд: 
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де Xі – сукупна сума періодичних змін значення похідної;  

Yi – сукупна сума періодичних змін вартості захищеного елементу.  

Знак мінус перед співвідношенням встановлюють для того, щоб дві суми 

були протилежними за знаком у хеджованому співвідношенні. 

Ми вважаємо, що потенційний недолік застосування Dollar-Offset Method 

в оцінці ефективності хеджування полягає в тому, що цей метод може 

призвести до невдалого тесту на ефективність, коли значення змін долара, які 

порівнюються, невеликі (поширена ще одна його назва як «ефект малого 

долара»), навіть якщо за іншими заходами відносини залишатимуться 

ефективними / дійсними. Коли суб’єкти господарювання мають можливість 

зробити належну технічну експертизу, проте замість цього традиційно 

вживають статистичні методи, оскільки такі методи не залежать від «ефекту 

малого долара».  

Варто наголосити, що метод зменшення змінності і метод регресії тісно 

пов’язані. За нашими спостереженнями, різниця цих методів вбачається в тому, 

що метод зменшення змінності передбачає початкову позицію, яка мінімізує 

ризик, рівною і протилежною позиції захищеній. Це «хеджування один на 

один». Логіка методу регресії полягає в тому, що стандарт не залежить від 

довільного вибору чисельника і знаменника, оскільки 80 % = 4/5 і 125 % = 5/4. 

Цей метод передбачає, що компанія-експортер може реалізувати більш дієві 

інструменти хеджування, беручи за основу статистичну оцінку хеджування, що 

мінімізує ризик.  

Метод зменшення змінності зіставляє мінливість справедливої вартості 

чи грошового потоку хеджованої (комбінованої) позиції з мінливістю 

справедливої вартості чи грошового потоку тільки власне захищеного об’єкта. 

Формула для розрахунку виглядає так: 
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У формулі 1.2 використовують, як правило, середньоквадратичне 

відхилення від 0, оскільки дисперсія ігнорує певні типи неефективності.  

Зіставляючи метод зменшення змінності і метод регресії, ми дійшли 

висновку, що у методі регресії передбачуваний рівень ефективності хеджування 

ґрунтується на скоригованому коефіцієнті детермінації R2, напрацьованому 

регресією, в якій змінювання значення захищеного елементу є змінною 

залежною, а змінювання значення похідної – змінною незалежною. 
 

 Yi =  â + ĥ(Xi) + ei, (1.3) 
 

де â – передбачуваний перехоплюючий термін;  

ĥ – розрахунковий коефіцієнт відхилення;  

e – похибка.  

З огляду на визначення X і Y з формули 1.3, відхилення цього рівняння 

регресії має бути негативним і близьким до –1,0. У контексті потенційного 

тесту на ефективність, якщо скоригований R2 перевищує 80 %, тоді коефіцієнт 

хеджування, рівний коефіцієнту відхилення регресії b, ми вважаємо дуже 

ефективним. 

Трактування перехоплюючого терміну â, на нашу думку, також має 

вагоме значення: це сума в середньому за період вимірювання даних, на яку 

змінювання вартості захищеного товару відрізняється від змінювання вартості 

похідної. Поширена серед фахівців така концепція, що хеджування має 

спрямовуватися на комбіновану зміну значення 0,0, і хеджер має окремо брати 

до уваги термін перехоплення. 

Ретроспективний тест ефективності, який ми рекомендували б для методу 

регресії, за змістовим наповненням такий самий, як і тест методу зменшення 

змінності. Ретроспективний тест ефективності відрізняється тим, що 

безсумнівно дозволяє здобути коефіцієнт хеджування, який відрізняється від 

1,0, і виключити частину зміни в значення похідної, тобто те, що хеджер 

реалізує хедж на основі результатів регресійних оцінок. 



64 
 

Отже, доходимо проміжних висновків, що загальноприйнятим 

статистичним методом ми вбачаємо застосування регресійного аналізу для 

вияву і демонстрування міцності взаємозв’язку між двома незалежними 

змінними. У нашому дослідженні – це об’єкт хеджування й інструмент 

хеджування. Це передбачає регресування змін у справедливій вартості, або 

теперішній вартості майбутніх очікуваних грошових потоків інструменту 

хеджування проти змін справедливої вартості, або теперішньої вартості 

майбутніх очікуваних грошових потоків захищеного предмета для визначення 

лінії, яка найкраще підходить, а згодом – оцінки якості цієї лінії. Іншими 

словами, регресія включає визначення кореляції між двома змінними, 

переглядаючи статистичні параметри нахилу лінії та коефіцієнт кореляції 

регресії (R-квадрат). 

Підхід до регресійного аналізу, як правило, містить розробку серії 

моделей справедливої вартості, використовуючи історичні дані про ринок 

(наприклад, історичні криві процентних ставок при хеджуванні ризику 

процентної ставки) для імітації змін ризику, який захищається, у майбутніх 

періодах протягом строку відносин хеджування. 

Оскільки цей метод використовує принципи статистичного аналізу як 

основу для підтвердження висновку про ефективність хеджування, компанії-

експортери повинні забезпечити регресійний аналіз раціональними, належними 

і статистично значущими даними.  

У тих відносинах хеджування, в яких критичні умови хеджованої статті 

та інструменту хеджування тісно не узгоджені, у тому числі й через фактори 

кредитного ризику хеджування не може мати високу ефективність, що з часом 

призведе до неефективності управління ризиками. 

За одним із ключових принципів хеджування, компанії повинні 

забезпечити ефективність хеджування, яка може бути вимірювана різними 

методами. У IAS 39 «Financial Instruments: Recognition and Measurement» (IAS 

39) не ненаведено більш-менш вичерпного переліку аналізованих методів, 

однак йдеться  про те, що вибір методу залежить від стратегії управління 
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ризиками в компанії та застосовуваних систем обліку, що обов’язково має бути 

детально прописано у відповідній документації з операції хеджування [66]. У 

контексті нашого дисертаційного дослідження, важливо наголосити, що 

ключовою метою IFRS 9 «Financial Instruments» (IFRS 9) є приведення у 

відповідність до бухгалтерського обліку хеджування з метою управління 

ризиками в компанії [67]. На нашу думку, ефективність хеджування може бути 

оцінена лише у загальному контексті діяльності компанії з урахуванням 

первісних цілей хеджування [20; 23]. Якщо метою є досягнення планованого 

фінансового результату, то ефективність хеджування розраховуємо як 

відношення фактичного до планованого фінансових результатів. Якщо метою є 

досягнення цільового фінансового результату з обмеженням на мінімально 

прийнятний результат, тоді ефективність хеджування може бути розрахована як 

відношення різниці фактичного фінансового результату і мінімально 

прийнятного до різниці планового фінансового результату і мінімально 

прийнятного фінансового результату. Якщо метою є досягнення цільового 

фінансового результату з обмеженням на максимально прийнятний результат, 

тоді ефективність хеджування може бути розрахована як відношення різниці 

максимально прийнятного фінансового результату і фактичного до різниці 

максимально прийнятного фінансового результату й планового фінансового 

результату. Якщо метою є фіксування поточного фінансового результату, тоді 

ефективність хеджування може бути розрахована як різниця між 100 % і 

процентом відхилення досягнутого фінансового результату від поточного 

фінансового результату. 

Стандарти МСФО не вимагають в обов’язковому порядку застосування 

певного методу оцінки ефективності хеджування перспективно і 

ретроспективно, у зв’язку з цим для різних видів операцій хеджування можуть 

вживатися різні методи оцінки. 

На практиці для періодичної оцінки ефективності хеджування можуть 

застосовуватись такі методи: порівняння основних умов, вартісного 

взаємозаліку, відносних різниць, регресійного аналізу, зниження волатильності, 
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гіпотетичного похідного інструменту, аналізу чутливості до рівня ризику, 

ставки-орієнтира. У контексті нашого аналізу періодичної оцінки ефективності 

хеджування і з урахуванням предмета дисертаційного дослідження розглянемо 

згадані методи детальніше. 

Отже, метод порівняння основних умов – це різновид перспективного 

тесту на ефективність хеджування, який полягає у зіставленні основних 

характеристик хеджуючого інструменту з умовами хеджованої статті. 

Передбачається, що хеджування буде високоефективним у випадку, якщо всі 

основні умови інструменту хеджування і хеджованої статті повністю 

збігаються, а саме – сума; рівень кредитного ризику; умови ціноутворення; дати 

проведення оцінки і переоцінки; терміни, величина і валюта грошових потоків 

[62; 90]. 

Різновидом ретроспективного тесту на ефективність хеджування є метод 

вартісного взаємозаліку. Суть його полягає у зіставленні зміни справедливої 

вартості, або грошових потоків інструменту, з об’єктом хеджування. За цим 

методом, зміни вартості похідних фінансових інструментів повинні повністю 

компенсувати змінювання хеджованої статті. Проте, як свідчить практика, у 

реальності досягти цього практично неможливо, і тому відповідно до IAS 39 

був введений діапазон від 80 до 125%, при якому хеджування визнано 

ефективним. 

Розраховують ефективність хеджування, як правило, за такою 

формулою [127]: 
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де Ehedg – ефективність хеджування;  

Хі – зміна вартості похідних фінансових інструментів; 

Yі – зміна вартості хеджованої статті. 
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Альтернативою методу вартісного взаємозаліку є метод відносних 

різниць [101]. Завдяки цьому методу можна співвіднести суму змін вартості 

хеджованої статті та інструменту хеджування з початковою величиною 

хеджованої статті. За такого підходу хеджування може бути визнано 

високоефективним у випадку, якщо величина цього співвідношення 

наближатиметься до нульового значення. Однак компанії-експортери мають 

самостійно визначати критичне значення згаданого співвідношення. 

Розрахунки ефективності хеджування провадяться за формулою [164]: 
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де Хi – зміна вартості похідних фінансових інструментів;  

Yi – зміна вартості хеджованої статті;  

V – первісний розмір хеджованої статті. 

Метод регресійного аналізу – це різновид ретроспективного тесту на 

ефективність хеджування, який полягає у визначенні параметрів кривої, яка 

якнайкраще опише зумовленість змінювання залежної змінної (зміна вартості 

хеджованої статті) від змінювання незалежної змінної (зміна вартості 

інструменту хеджування) [128]. За рівнянням регресії, три характеристики 

вказують на майбутню ефективність хеджування: точка перетинання з віссю 

абсцис; кут нахилу в рівнянні регресії; відповідна величина коефіцієнта 

детермінації. Хеджування вважатиметься ефективним у випадку, якщо відрізок, 

який відтинається на осі абсцис, дорівнює 0, а кут нахилу і коефіцієнт 

детермінації дорівнюють 1. 

Метод зниження волатильності дозволяє зіставити зміни справедливої 

вартості, або грошового потоку хеджованої позиції та хеджованої статті окремо 

використовують в аналізі метод зниження волатильності [119]. За нашими 

спостереженнями, основною проблемою досліджуваного методу є необхідність 

у встановленні критичного значення, яке покаже, наскільки повинна 
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зменшитися волатильність вартості хеджованого інструменту або грошового 

потоку по цьому інструменту, для того, щоб можна було стверджувати, що 

хеджування ефективне. Вважається, що хеджування ефективне, коли 

волатильність скорочується на 80-100 %. Розрахунки ефективності хеджування 

здійснюють за формулою [119]: 
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де Xi – зміна вартості інструментів хеджування;  

Yi – зміна вартості хеджованої статті. 

Метод гіпотетичного похідного інструменту – це підхід у розрахунках 

ефективності хеджування, за якого ризик, який хеджується, моделюють як 

похідний інструмент, порівнюючи зміни справедливої вартості грошових 

потоків інструменту хеджування зі зміною справедливої вартості грошових 

потоків гіпотетичного похідного інструменту [91; 94]. 

За методом аналізу чутливості до рівня ризику як підходу у розрахунках 

ефективності хеджування відбувається оцінка передбачуваної зміни базового 

хеджованого ризику.  

Метод ставки-орієнтира – метод розрахунків ефективності хеджування, 

при якому встановлюється цільова, або еталонна, ставка і визначається різниця 

між фактичними грошовими потоками хеджованої статті та ставки-орієнтира і 

потім порівнюється змінювання суми цієї різниці зі зміною грошових потоків 

інструменту хеджування. Як ставку-орієнтир можна використовувати одну з 

трьох альтернатив: Ibors (LIBOR, EURIBOR), ставки OIS (ROISFIX, NFEA FX 

SWAP Rate), ставки боргових інструментів [18].  

В оцінці ефективності хеджування валютного ризику як ставки-орієнтиру 

можна брати і валютний курс, закладений під час складання бюджету компанії-

експортера і розрахований у такий спосіб: за паритетом купівельної здатності; 

згідно з календарем продажів [82; 130]. 
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Якщо, наприклад, компанія розробляє квартальні плани продажів, тоді 

можуть ухвалити рішення про хеджування майбутніх валютних потоків так, 

щоб відмінність валютного курсу не перевищувала певного процента від курсу 

відповідного кварталу поточного року. Отже, компанія має провадити 

хеджування чотири рази на рік наприкінці кожного кварталу, використовуючи 

валютний курс на кінець попереднього кварталу, а також на підставі свідчень 

про середньоденний валютний курс попереднього періоду [18]. У такому 

випадку компанії потрібно хеджувати валютний ризик із використанням таких 

інструментів, як опціони, або синтетичні форвардні контракти. Такі угоди 

будуть проходити в останній день попереднього періоду. У цьому випадку 

також можливе введення пасивної стратегії валютного хеджування – 

хеджування середнього розміру валютних грошових потоків за певний період. 

Для встановлення рівня ефективності хеджування також можуть бути 

використані різні індикатори: фінансові результати, у тому випадку, якби 

хеджування не застосовувалося; фінансовий результат залежно від різних 

способів хеджування у разі зіставлення ефективності хеджування, здійсненого у 

різний спосіб, наприклад, за повного хеджування і за часткового 

хеджування [46]. 

Таким чином, доходимо висновку, що на практиці застосування різних 

методів оцінки ефективності хеджування даватиме й різні результати. Метод 

вартісного взаємозаліку досить обґрунтований і усталений спосіб з’ясування 

рівня ефективності, для якого існує критерій ефективності хеджування. 

Наголосимо, що, на нашу думку, основним недоліком досліджуваного методу 

слід назвати те, що результати тестування будуть вкрай чутливими до 

невеликих змін вартості. Метод відносних різниць вирішує цю проблему, але 

він не надто широко розповсюджений, і у відношенні його відсутній критерій 

встановлення ефективності хеджування. Критерії ефективності, установлені для 

методу зниження волатильності і регресійного методу, менш суворі за критерій, 

використовуваний у методі вартісного взаємозаліку. 
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Отже, подамо нашу оцінку ситуації, що склалась: оцінювати ефективність 

хеджування потрібно регулярно. За вимогами IFRS 9, перевірка ефективності 

хеджування має провадитись на дату укладання угоди й далі на постійній 

основі – як мінімум на кожну звітну дату або у разі виникнення події, що 

впливає на оцінку ефективності хеджування [67]. 

Ефективні хеджування ми можемо оцінити, беручи до уваги компроміс 

між ризиком і поверненням, що традиційно відносять до середньої дисперсії.  

Складники ризику і повернення у середній системі дисперсії – життєво важливі 

для максимізації корисності інвестора. Основані на концептуальних підходах 

вимірювання рівня ефективності хеджування у межах парадигми середньої 

дисперсії висвітлено у працях [1; 66; 70; 80; 89].   

Як доводить практика, рішення підприємства-експортера щодо 

хеджування підприємницьких ризиків не залишаються сталими. У тези про те, 

що коефіцієнт хеджування носить динамічний характер, у підґрунтя покладено 

такі концепції. 

1. Оптимальні рішення про хеджування мають тенденцію змінюватись у 

зв’язку з несиметричністю наявної на ринку інформації. Нова інформація може 

надійти на ринок у будь-який момент, що суттєво вплине на учасників, які 

приймають управлінські рішення на ринку хеджування. З огляду на цю нову 

інформацію з’являються й нові вказівки про майбутній рух цін на товар чи 

фондових ринків (ринкове очікування).  

2. Невпевненість виробників у власному підприємстві . Так, наприклад, 

вирощування сільськогосподарських культур підпадає під вплив 

найрізноманітніших факторів, у тому числі і природних, отже, дати правильний 

і точний прогноз певного рівня рослинництва практично нереально. Як 

доводить практика, у деяких обставинах, що складаються, для фермерів, вони 

потребують додаткового хеджування, а в інших – фермерам потрібно менше 

страхувати власні ризики. Крім того, хеджеру варто переглянути власну 

позицію, коли змінюються обмеження ліквідності. Хеджери матимуть вищі 

позиції хеджування, коли мають менше обмежень ліквідності. Таким чином, 
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можна дійти висновку, що динамічне змінювання рішень про хеджування 

матиме більше сенсу, ніж постійне [2].  

R. Lawrence, Glosten, Jagannathan, Ravi and Runkle, E. David та інші автори 

використовували експоненціальний метод броунівського руху в моделях 

співвідношення хеджування застосовували метод експоненціального 

броунівського руху до моделі співвідношення хеджування. У результаті цього 

було розроблено оптимальну динамічну модель хеджування, яка втратила певні 

суворі припущення, встановлені раніше деякими науковцями. Такі моделі не 

потребують негативної експоненціальної функції корисності з нормальним 

розподілом змінних змінних [3; 132]. 

Свого часу дослідниками було введено передову на той час методологію 

у контексті середньої дисперсії на ринках валютному, процентних  ставок і 

фондових індексів. В оцінюванні динамічного коефіцієнта хеджування та 

ефективності хеджування було введено моделі GARCH і BEKK, пояснюючи це 

тим, що висновки, одержані емпіричних шляхом підтвердили нерівномірність 

поведінки співвідношення хеджування, причому модель GARCH 

продемонструвала вищі оцінки рівня ефективності хеджування, тобто функцію 

інвестиційної корисності, від загальноприйнятих, тобто традиційних [4]. 

Свого часу дослідники Shi, Irwin поглибили баєсівську теорію, 

демонструючи модель ринкових очікувань, іншими словами, ця модель 

ґрунтувалась на суб’єктивних концепціях учасників ринку [5; 78]. Уточнимо, 

баєсівська теорія підтверджує, що основною ціллю хеджера є максимізувати 

корисність власних інвесторів у межах середньої дисперсії. 

У наш час дослідники приділяють прискіпливу увагу аналізу концепції 

мінімальної дисперсії. Ця теорія дає всі підстави вважати, що успішність 

стратегії хеджування можна спрогнозувати через рівень ефективності стратегії, 

спрямованої на зниження цінових ризиків, а не мету максимально підвищити 

рівень корисності інвестора. У контексті мінімізації ризику ми оцінювали б 

повернення ціни на висхідні позиції, з ціною ф’ючерсів, відтак одержимо 

співвідношення хеджування [6]. 
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Далі, для з’ясування різниці портфелів хеджування і невикористовуваних 

портфелів впроваджуються спеціальні показники оцінки: коефіцієнт дисперсії, 

коваріації та хеджування. Мінімізація ризику спроможна показати дієвість 

застосовуваної стратегії хеджування. Коефіцієнт хеджування, або оптимальний 

договір хеджування, – важливий параметр, який справляє безпосередній вплив 

на рівень доходів підприємства, відхилення в його роботі та з’ясовує рівень 

ефективність стратегії хеджування. Зараз головним питанням дебатів 

дослідників є теза, чи має коефіцієнт хеджування монотонний або 

немонотонний характер. Ці дискусії тривають як стосовно середньої дисперсії, 

так і парадигми мінімальної дисперсії [7]. 

Дискусійними серед дослідників залишається теза про монотонність або 

немонотонність характеру коефіцієнта хеджування, а також про середню 

дисперсію і парадигми мінімальної дисперсії. Мінімальний коефіцієнт 

хеджування дисперсій належить до нахилу змін цін на ф’ючерси, або міопічний 

коефіцієнт хеджування, пов’язані зі зміною спотових цін. Методологія OLS 

застосовується в оцінюванні співвідношення хеджування у Державній 

національній іпотечної асоціації США. На нашу думку, метод OLS не враховує 

інформацію навколишнього середовища, яка може вплинути на прийняття 

рішення про хеджування і, відповідно, змінити співвідношення в часі. OLS 

базується на монотонно-незмінній оцінці, яка, як уже доведено нами, дасть 

такий коефіцієнт хеджування, що спричинить неточне визначення процента 

мінімізації ризиків [8; 149]. 

В той же час деякі дослідники вважають, що модель OLS може 

застосовуватись щось на зразок динамічних моделей з дуже великим масивом 

величини вибірки оцінок. Крім моделі OLS, вводять середні моделі VAR і 

VECM. в оцінюванні статичного хеджування.  

Як свідчить практика, у більшості фінансових даних наявні проблеми 

динамічності та послідовності кореляції. Це зумовлено тим, що звичайна оцінка 

менш доцільна, оскільки OLS визнає, що дисперсія та коваріація ризиків і 

ф’ючерсів, як правило, мають монотонно-незмінний характер. Модель ARCH 
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забезпечує спосіб подолання цих проблем. За ARCH, фактор часу може суттєво 

вплинути на рішення про хеджування.  

У контексті дослідження нами вбачається важливим і таким, що потребує 

розгляду питання, яка саме модель дає найбільш точну оцінку характеристики 

волатильності цін і ринку ф’ючерсів. Вирішуючи це, нами запропоновано для 

розгляду кілька позицій: від непрямих до прямих підходів, і далі – до 

моделювання. Досягти непрямий підхід дохеджування можа, використовуючи 

одномірні системи ARCH та GARCH, які моделюються завдяки середній і 

дисперсійній коваріаціям. Розкритим залишається питання ефективності 

хеджування казначейських облігацій та ринку Т-облігацій за допомогою 

системи ARCH [9]. 

T. Bollerslev, R. F. Engle, D. B. Nelson узагальнили модель GARCH як 

наступницю моделі ARCH. Модель GARCH встановлює часовий фактор в 

оцінюванні повернення, що дозволяє зафіксувати довгострокові потрясіння. 

Автори застосовували модель GARCH у моделюванні ризиків на різних ринках, 

зокремай на товарних і фінансових [10; 113]. 

Модель GARCH дозволяє оцінити матриці дисперсії та коваріації. 

Завдяки цим матрицям також можна встановити співвідношення хеджування і 

рівень його ефективності, обчислюючи їх опосередковано. Оцінюючи 

ефективність хеджування, ми дійшли висновку, що власне процес оцінювання 

тісно пов’язаний із моделлю поведінки повернення на різних ринках, а саме – 

як на ринкових, так і ф’ючерсних ринках. У ході аналізу ми з’ясували, що 

модель виявилася більш гнучкою, що дозволить адаптувати її до вимог 

дослідника. Саме адаптивність та гнучкість у використанні цієї моделі 

встановлюють межі перевірки постійної або нестабільної гіпотез коефіцієнта 

хеджування. Крім того, з моделлю GARCH можна встановити асиметричний 

ефект, який виникає від результатів хеджування [11]. 

У контексті з’ясування ефективності хеджування можна назвати модель 

Diagonal Vector (DVАCH), яку достатньо часто використовується з 

дослідницькою метою. DVАCH вважають найкращою моделлю, достатньо 
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простою у застосуванні і якащо підходить для шести товарних ринків. Отже, 

можемо стверджувати, що розширена модель MGARCH раціонально 

застосовувати в оцінюванні рівня ефективності зниження ризику на ринку 

зберігання товарів [12].  

Звідси робимо висновок, що більшість результатів наукових досліджень 

виявили вищу продуктивність непрямої динамічної моделі порівняно зі 

статичною умовною моделлю, підтверджуючи нестаціонарну поведінку в 

гіпотезі про прийняття рішень про підприємницький ризик і хеджування [13]. 

Система GARCH, крім непрямої моделі, запропонувала  моделювання 

ефективності хеджування з використанням прямої моделі. Такий метод 

достатньо простий у використанні, і тому, на нашу думку, нескладно і 

виправдано моделювати кореляцію безпосередньо, а не моделювати інший 

момент й обраховувати зниження рівня ризику вручну. На думку дослідників 

[105; 107], моделювання кореляції, використовуючи постійну кореляційну 

модель, зокрема модель ССС, зробили висновок про її монотонність у 

поводженні [14].  

Іншою проблематикою, яка привертає дослідницький інтерес стосовно 

оцінювання ефективності хеджування можна назвати асиметричний ефект. 

Доведено, що негативні та позитивні інновації діють у різний спосіб на 

зворотну нестабільність. Негативні інновації сприяють підвищенню 

волатильності завдяки позитивним інноваціям Це ефект впливу. Однак в 

перспективі відображаються дві складові асиметричного ефекту, включаючи 

ефект важеля та зворотний зв’язок волатильності. Доведено, що застосування 

ефекту важеля як бази виведення асиметричного ефекту при волатильності 

недостатньо. Отже, змінний зворотний зв’язок ми можемо назвати достатньо 

значимою позитивною новацією, що бере до уваги підвищення рівня 

волатильності, вплине у подальшому на рух цін вниз і підвищить норми 

прибутку. Таким чином, ефект важеля стосується лише великих обсягів 

нестабільності, які з’являються як результат негативних новацій, а не 

позитивних нововведень, як це прийнято вважати [15].  
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У дослідженнях доведено [113; 129; 135], що GARCH забезпечує, як 

правило,  виведення багатьох коефіцієнтів хеджування і моделей оцінювання 

ефективності, до яких належать моделі VECH і BECC (для генерації 

дисперсійних і коваріаційних матриць), пряма постійна і динамічна умовна 

кореляційна модель з простим коротким діапазоном і комбінація коротких, 

середніх і довготривалих моделей [16].  

На нашу думку, переважна більшість моделей визначає ефективність 

стратегії хеджування за одним видом ф’ючерсного контракту та одним 

періодом хеджування. Однак учасники ринку можуть запроваджувати 

багатотипові ф’ючерсні контракти або стратегії хеджування і ще й між різними 

ринками з різноманітними періодами. На наше переконання, що підтверджено 

емпірично [29; 33], можна також використовувати модель GARCH, яка 

дозволяє враховувати кілька горизонтів в одній моделі [17].  

Слід зазначити, що хеджування як засіб зменшення і страхування 

валютних ризиків для підприємств – експортерів сільськогосподарської 

продукції може стати надійним інструментом управління ризиками. Оцінка 

ефективності хеджування дозволить якісно підвищити рівень запровадження на 

практиці різноманітних його інструментів. Розглянуті і запропоновані 

методичні підходи, на нашу думку, дозволять успішно вирішити цю проблему, 

за обов’язкової умови опанування експортерами представлених методик. 
 

  

Висновки до розділу 1 
 

1. Перед більшістю українських сільськогосподарських компаній, які 

експортують власну продукцію на зовнішні ринки, постає проблема 

ризикованості діяльності в умовах невизначеності як виробництва, так і ринків. 

Ризик виникає через можливість і наявність небезпеки і негативного впливу, 

який він справляє на об’єкт: ризику не існує, якщо схильність небезпеки не 

відбувається або не виникає.  

2. Удосконалено методологічну базу дослідження проблем 

хеджування підприємницьких ризиків на підприємствах-експортерах. 
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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.  

3. У дослідженні виявлено й охарактеризовано оптимальні 

інструменти хеджування ризиків аграрних підприємств-експортерів. Наведено 

основні специфічні особливості, призначення і різновиди таких інструментів, 

виявлено напрями їх застосування саме сільськогосподарськими 

підприємствами. З’ясовано, що для ухвалення рішення про застосування тих чи 

тих інструментів управління експортними ризиками необхідно оцінити 

ефективність хеджування з використанням науково обґрунтованих методів. 

Отже, виявлення і порівняльний аналіз різних методів та моделей оцінки 

ефективності хеджування, які застосовуються у світовій науці і практиці, є 

вкрай важливим. У дослідженні з’ясовано основні сучасні методичні підходи до 

оцінки хеджування підприємницьких ризиків на підприємствах-експортерах. 

Аргументовано, що у міжнародній практиці і згідно з міжнародними 

стандартами прийнято оцінювати ефективність хеджування з використанням 

якісних та кількісних методів. Описано низку методів, які застосовуються 

підприємствами-експортерами в  сучасних умовах.  

4. Доведено, що серед інструментів зниження рівня ризиків головним 

можна вважати хеджування підприємницьких ризиків. Ураховуючи різні 

трактування вітчизняних і зарубіжних науковців 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 
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можливих втрат, що дозволяє знівелювати вплив ризиків на ефективність 

діяльності та формувати стратегію розвитку підприємства.   

5. Обґрунтовано тезу про потрібність розуміння природи 

підприємницького ризику і дослідження зв’язків підприємницького ризику з 

фінансовими результатами діяльності підприємств-експортерів. Підтверджено, 

що з’ясування змісту природи хеджування підприємницького ризику створює 

широкі можливості для одержання додаткового доходу підприємствами-

експортерами. Продемонстровано, що додатковий дохід підприємства-

експортера безпосередньо залежить від мінімізації підприємницьких ризиків за 

умови всебічного дотримання і виконання підприємствами – експортерами 

сільськогосподарської продукції сформованих економічних функцій.  

6. 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  та врахування класифікації основних видів підприємницьких ризиків.  

7. 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 фінансовими результатами діяльності підприємств-експортерів.  
  

  

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано в працях: [25; 26; 29; 

30; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 41; 42; 43]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХЕДЖУВАННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ  

 

 

2.1. Аналіз чинників впливу підприємницьких ризиків, їх види  

та способи управління ними на експортних ринках 

 

Досліджуючи фактори впливу підприємницьких ризиків, їхні різновиди 

та методики управління ризиками на експортних ринках, слід, в першу чергу, 

з’ясувати, що саме становить поняття «ризик у фінансовій сфері». Отже, 

традиційно в економічній науці ризиком у фінансовій сфері вважається 

допустимість того, що дійсний результат, або фактичний результат, має всі 

варіанти імовірності до відхилення від прогнозованого, або очікуваного 

значення. Ризик у фінансовій сфері прирівнюється до невизначеності у 

виплатах, або до ризику змінювання рентабельності. Ризик передбачає 

наявність певної випадкової величини, стандартного відхилення – дисперсії, що 

на практиці провадиться як систему заходів, спрямованих на попередження 

ризику. У контексті нашого дослідження звернемо увагу на певну 

невизначеність у результатах, тобто ризик визначатимемо або як сприятливий 

ризик, або як ризик несприятливий. за теорією фінансів [19], основною 

відмінністю від узагальненого трактування ризику вважається відсутність 

несприятливої події, або небезпеки.  

З урахуванням предмета нашого дослідження, дамо трактування ризику 

операційного. Це ризики, які пов’язані з певними операціями, тобто з 

діяльністю і розподіленням ресурсів [61]. Таким чином, будь-яку негативну 

дію, або вплив, у бізнесовій діяльності на надходження інформації, 

виробництво чи збут продукції, наявність або брак фінансів та ін. називають 

операційним ризиком. Введення будь-яких матеріальних цінностей (коштів, 

капіталів та ін.) передбачає той факт, що фінансові та операційні ризики не слід 
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вважати такими, що взаємо виключають одне одного. Проте ціль операцій – 

доведення до максимуму очікуваної вартості фірми способом зіставлення 

попиту з пропозицією. Втім, варто наголосити, що будь-яка ймовірна 

невідповідність між попитом і пропозицією, надлишок або відсутність не 

бажані й носить назву «ризик невідповідності» [79]. 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що управління ризиками – це 

діяльність, достатньо широко аспектна, з планування та прийняття рішень, яка 

зосереджена на нівелювання та усунення небезпек чи більших ризиків. Ризики 

вміщують як сумнівні, або малоймовірні, так і з високим рівнем ризики, а також 

волатильність попиту, внутрішнього виробництва, оброблення і постачання 

[81].  

У контексті нашого дослідження, з’ясувавши, як в фінансах трактують 

загрози, або ризики, нашу дослідницьку увагу привертає проблематика 

керування ризиками як системним процесом, що передбачає чотири етапи [50; 

53; 55; 65; 99; 102; 104; 153]. Розглянемо цей процес докладніше. 

1-й етап – ідентифікаційний. Передбачає ототожнення небезпек. Як 

свідчить практика, першим етапом будь-якої діяльності, спрямованої на 

управління ризиками, є з’ясування потенційних джерел ризику.  

2-й етап – оцінювальний. Другий крок діяльності, спрямованої на 

управління ризиками, – дати оцінку рівню ризику, який пов’язаний із кожною 

окремо взятою небезпекою. Це передбачає встановлення пріоритетності 

небезпек, з’ясування й аргументування їхнього ймовірного впливу на загальний 

рівень ризику операції. 

3-й етап – тактичний. На даному етапі приймається рішення про 

тактичний ризик. Тобто напрацьовуються відповідні рішення, які мають бути 

прийняті, коли вірогідність ризику може потенційно бути реалізованою. Для 

високого рівня ризику такі рішення називають кризовим управлінням.  

4-й етап – хеджувальний. На цьому етапі розробляється і вводиться 

стратегія, спрямована на пом’якшення ризиків, або хеджування, що передбачає 

структурування операційної системи для зниження рівня потенційних ризиків. 
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Як свідчить досвід управління ризиками [11; 87], щоб пристосуватись до умов 

існування, ймовірних перетворень і ефективного навчання, удосконалення 

системи управління ризиками, згадані етапи мають бути системними і 

повторюваними з встановленою періодичністю. 

Для нашого дослідження чинників впливу підприємницьких ризиків і 

методики управління ними на підприємствах, що працюють на експортних 

ринках, з’ясуємо різницю між тактичним ризиком і ризиком стратегічним 

відмінність між тактичним і стратегічним ризиками. Отже, перш за все 

важливим аспектом є те, що в управлінні тактичними ризиками застосовуються 

механізми, за допомогою яких вдається встановити факт появи конкретної 

небезпеки у найближчій перспективі. Наступним кроком, як свідчить практика 

[24; 52; 63], є втілення плану дій, передбаченого на випадок появи несподіваних 

обставин. У цьому аспекті важливим є процес оперативного хеджування як 

процес стратегії пом’якшення або ж нівелювання ризиків. Саме оперативне 

хеджування припускає структурування ресурсів і певних процесів, спрямованих 

на зниження рівня ризику або на нівелювання потенційної появи такого ризику, 

і тому являє собою невід’ємну частину стратегії операцій. На відміну від 

практики активного противенства з виникненням конкретної небезпеки, 

стратегічне управління ризиками безпосередньо пов’язано зі зменшенням рівня 

потенційних ризиків, які можуть з’явитись у найближчій перспективі. 

Оперативне хеджування як конструкт стратегічного управління ризиками 

належить до коригувальної стратегії та структурування ресурсів і процесів, 

спрямованих на обмеження, якщо не повне усунення потенційного ризику. 

Оперативне хеджування – невід’ємна частина операційної стратегії, по-перше, 

як потрібний процес будь-якої операції, і по-друге, як процес структурування 

операційної системи загалом [27; 40].  

Як зазначалось, першим етапом програми управління ризиками є 

з’ясування вірогідних потенційних джерел небезпеки. Ідентифікація різновидів 

небезпеки – найбільш місткий і складний крок у цьому процесі: без чітко 

встановлених критеріїв практично неможливо виявити увесь масив критичних 
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небезпек. Потенційні небезпеки можуть бути ототожнені і класифіковані через 

аналіз кожного активу в ланцюгу створення вартості. Від стадії в ланцюгу 

створення вартості, в якій потенційно може виявитись негативна дія, матимемо 

такі види ризиків: інноваційний, комерційний, ризики попиту і пропозиції, 

ризики виробництва і розподілу, обслуговування, інформаційний та 

координаційний. Так, інноваційний ризик – це будь-яка дія небезпечних 

факторів, які виникають під час досліджень та опрацювань. 

Наприклад, у фармацевтичній галузі новітній фармацевтичний засіб або 

інноваційна активна речовина на практиці можуть виявитися або недостатньо 

ефективними, або достатньо дієвими, або навіть небезпечними, для чого мають 

пройти певні узгоджувальні і підтверджені процедури на державному рівні, 

перш ніж потраплять до широкого загалу. 

Ризик у маркетинговій сфері, PR, продажі, реклама та ін., – це певний 

ризик появи небезпек, що безпосередньо впливає на доходи підприємства, і 

який називають комерційним ризиком. Відповідно такий ризик містить кілька 

ризиків, а саме: ризик того, що нові продукти або послуги не  сприймаються 

споживачами, ризики грошові, наприклад, ціна продажу виявиться нижчою від 

очікуваної, або ризики дебіторські, коли клієнти мають низький рівень 

платоспроможності і малий рівень доходів. 

Близько пов’язані ризик попиту і ризик пропозиції, які зараховують до 

певного індикатора кількості, потрібного для визначення чи зіставлення 

пропонованого продукту або послуги у певний період. Типовими прикладами 

цього можна назвати включають роздрібні ризики, коли може виникати 

залишковий запас, який має бути дисконтованим, або, навпаки, недостатній 

запас, тобто дефіцит чи нестача. 

Ризики постачання можуть також стосуватись і належати до ризиків, 

пов’язаних із процесами взаємодії з постачальниками. Ризики постачання 

можуть викликати ризики інформації, наприклад, неправильний порядок 

передавання чи не належне оформлення замовлення; ризики товарів, 
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наприклад, неточно вказана кількість або якість одержуваних товарів; грошові 

ризики – пропозиція виявляється дорожчою за очікуваний дохід. 

Ще одна група ризиків, це ті, що безпосередньо пов’язані з виробництвом 

і розподілом. Вони, як правило, включають будь-які ризики, що виникають у 

внутрішніх мережах обробки та розподілу. Такі ризики, наприклад, можуть 

спричиняти перебої у виробництві, становити загрозу життю працівників, 

неправильну ергономіку виробництва, викликати перебої в обслуговуванні, які 

напряму впливають на виробничі потужності. Так, наприклад, обладнання 

може бути зіпсоване (ризик псування, ушкодження чи втрати); канали 

поширення можуть зазнати ризики відмови постачальника логістики, маршруту 

або режиму транспортування та інші небезпеки, аналогічні ризикам пошуку 

[39]. 

Також ризик обслуговування належить до впливу небезпечних факторів 

під час обслуговування після продажу і містить відсутність процедур 

повернення товару, запитів на обслуговування. 

Інформаційно-координаційні ризики стосуються невизначеності у 

встановленні взаємозв’язку та брак чи недостовірність інформації. Такі ризики 

можуть спричинити внутрішні непорозуміння і часто викликають розбіжності у 

внутрішніх потребах. Наприклад, це можуть бути перерви в роботі систем 

інформаційних технологій, програмних, локальних і глобальних мереж. Інші 

інформаційні ризики включають ризики прогнозування, вірусні ризики і 

помилки в одержанні замовлень [39]. 

У контексті нашого дисертаційного дослідження проаналізуємо кожний 

актив в операційній системі і встановимо їхні характерологічні особливості, що 

спричиняють потенційні небезпеки. Ґрунтуючись на цьому, класифікуємо 

активи і відповідні ризики [28]. 

По-перше, до ризиків основних засобів належать ризики, пов’язані з 

майном, виробничими установками та обладнанням. До них належать: 1) вплив 

на майно і дія за навколишнє середовище, ненадійність обладнання; 2) 

фінансові ризики, пов’язані з обслуговуванням і, ймовірно, потенційним 
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перепродажем, включаючи обігові кошти, такі як ризик інвентаризації та 

дебіторської заборгованості. По-друге, до ризиків життю та здоров’ю людей 

належать безпека життя та збереження здоров’я людей, операційна залежність, 

людський фактор, наприклад, помилки оператора і прорахунки керівництва, 

відставка ключових працівників, процеси абсентеїзму, саботажу, розкрадання 

та ін. По-третє, нематеріальні ризики, які включають ризики політичні, 

інтелектуальної власності, репутації, культури та ін. 

Загальновідомим фактом є те, що жодне виробництво і підприємство не 

працюють у вакуумному середовищі, і тому, крім операційного ризику, система 

піддається різним небезпекам, які походять з її оточення. Ми класифікуємо 

фонові ризики залежно від джерела їхнього походження: 

1) природний ризик – на додаток до небезпек, характерних для конкретної 

діяльності, ці ризики можуть піддавати організації небезпеки стихійних лих, 

таких як природні катастрофічні явища (землетруси, зливи, виверження 

вулканів, пожежі та ін.) [31]; 

2) політичний ризик – включає будь-які негативні і непередбачувані зміни 

в законодавстві і нормативно-правових актах, в екологічному або трудовому 

законодавстві, що викликають, наприклад, невиконання і розрив бізнес-

контрактів без застосування судових позовів, непередбачену девальвація 

валюти, воєнні дії, анексії, воєнна агресія, інтервенцією та ін. [31]; 

3) конкурентний і стратегічний ризики – належать до потенційного 

негативного впливу дій від екологічних, технологічних змін, які знижують 

ефективність компаній конкурентів і, таким чином, не сприяють конкуренції 

[31]. 

Наступний етап програми управління ризиками – це аналіз  

рівня ризику, пов’язаного з кожною згаданою вище небезпекою. Мета 

оцінювання ризику, на нашу думку, полягає в тому, щоб вказати, які галузі і 

види діяльності в ланцюгу створення вартості найбільш підпадають під ризик  

небезпеки. 
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Ризик, на наше переконання, – небажаний результат невизначеності. 

Отже, оцінювання ризику містить для кожної небезпеки оцінку, визначену на 1-

му етапі. 

Оцінювання ризику завершується ранжируванням небезпек для 

визначення найнебезпечніших видів діяльності. Як свідчить практика, це можна 

зробити на належному рівні та якісно, об’єднуючи вплив і проблему  

спроможності кожної небезпеки до загального рівня ризику. Якісний підхід 

можна кількісно оцінити шляхом оцінки фінансового впливу та імовірності 

кожної небезпеки з одержаних даних і колишнього досвіду. Небезпека, або 

рівень, ризику можна оцінити кількісно від її очікуваного впливу, який 

дорівнює фінансовому впливу, помноженому на ймовірність виникнення 

небезпеки. За теорією, крім методів оцінювання очікуваної цінності небезпеки 

існує безліч інших способів кількісного встановлення ризику. 

Останній етап процесу управління ризиками полягає в тому, щоб процес 

оцінюванню ризику спрямувати на розробку плану відповідних тактичних 

рішень, які мають бути прийняті. Такі рішення дістали визначення як «кризове 

управління». Управління тактичними ризиками відбувається завдяки таким 

заходам, як підготовка до оцінювання ризиків; виявлення ризиків; 

напрацювання рішень, спрямованих на запобігання негативного впливу 

ризиків. 

Таким чином, у разі тактичного управління ризиками компанія має 

застосовувати механізми виявлення ризиків і складати тактичні плани, 

спрямовані на нівелювання наявних та потенційних ризиків. Стратегії зниження 

ризиків належать до континууму між прийняттям ризику й усуненням ризиків. 

Менеджери, орієнтовані на ризик, встановлюють оптимальний рівень зниження 

ризиків способом відрахування витрат і з’ясування потенційних вигід [36].  

Беручи до уваги предмет нашого дослідження, нагадаємо, що хеджування 

належить до заходів, спрямованих на пом’якшення або нівелювання певного 

ризику. Хеджування часто містить дії, які врівноважують, перебирають на себе 

один з ризиків, щоб компенсувати інший ризик. Більшість підприємств 
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хеджують / страхуються, щоб знизити ризик. Теоретично абстрактний хедж 

виключає ризик, не впливаючи при цьому на середнє значення. Однак на 

практиці хеджування впливає як на ризик, так і на вартість.  

Інвестування в резерви, які є активами, що перевищують очікувані 

вимоги, являє собою одну з основних стратегій зниження ризиків. 

Диверсифікованість належить до обслуговування масиву ризиків, 

наприклад, вимог до продукту з одного портфеля або мережі. Ця поширена на 

практиці стратегія зниження ризику також відома як «стратегія різних 

кошиків», або «стратегія не класти усі яйця в один кошик». Поширені на 

практиці кілька способів об’єднання ризиків з операціями з різним ефектом. 

1. Чиста диверсифікованість і природнє хеджування – це обслуговування 

двох ринків з окремими виділеними ресурсами [88].  

2. Об’єднання попиту – обслуговування множини вимог з одного ресурсу, 

наприклад, з централізованого складу, який складає один продукт для 

обслуговування кількох галузей або з одного об’єкта, який дає можливість 

використовувати кілька ринків [88].  

3. Гнучкість розподілу і відновлення інформації належать до об’єднання 

гетерогенних ризиків з допомогою гнучкої мережі. Такі варіанти забезпечують 

більш ефективне управління хеджуванням, ніж статичний попит або об’єднання 

ресурсів [88].  

У переважній більшості компаній управління ризиками входить до кола 

обов’язків фінансового директора. Проте на додаток до фінансових ризиків, 

виробництва також мають визнати, ідентифікувати та оцінити операційні 

ризики. Отже, першим кроком має стати створення формального, з 

інституційними властивостями процесу управління операційним ризиком під 

керівництвом топ-менеджера.  

На сьогодні в євроінтеграційних умовах для України характерно 

підвищення кількості підприємств, які виходять на зовнішні ринки. В умовах 

змінюваності ринкового середовища, існування несприятливого впливу 

чинників внутрішнього середовища, нестабільної економічної ситуації в 
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Україні відбувається погіршення діяльності підприємств. Підприємства всіх 

юрисдикцій працюють в умовах невизначеності, особливо зараз у зв’язку зі 

змінами, внесеними Законом України 466-IX «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому 

законодавстві», який обмежив діяльність експортерів у продажу / закупівлі у 

нерезидентів, а також виплат пасивних доходів. Метою діяльності кожного 

підприємства є одержання прибутку, покращення показників діяльності. 

Компанії заінтересовані в спроможності забезпечити підвищення надходжень 

грошових коштів в коротко- і довгостроковому аспектах. Для  отримання 

прибутки підприємства-експортери підвищують обсяги реалізації продукції. 

Зауважимо, що найбільшими експортерами за обсягом реалізації в 

України можна назвати такі компанії, як «Keрнел ТОВ Київ», «Нібулон ТОВ 

Миколаїв», «АДМ Україна ТОВ Київ», «Кофко Агри Україна  ТОВ Київ», 

«Агропросперіс ТОВ Київ», «Луїс Дрейфус Україна ТОВ Київ», «Каргіл  ТОВ 

Київ», «Гленкор ТОВ Київ», «Корпорація  «Зерна» Україна ПАО Київ», «Бунге 

ТОВ Київ».  

На рис. 2.1 проілюстровано динаміку загальних обсягів реалізованої 

продукції всіма експортерами  за період 2017-2019 рр.  

 
Рис. 2.1. Динаміка загальних обсягів реалізованої продукції  

всіма експортерами  за період 2017–2019 рр., тн 
Примітка: систематизовано автором на основі [18] 
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Аналізуючи інформацію з рис. 2.1, можна побачити, що експорт з 

України суттєво зріс на 12734,02 1000 MT, або 30,2%, і становив 54925,02 

1000MT у 2019 р. порівняно з 42191 1000MT у 2018 р. Наголосимо, що між 

2017 і 2018 рр. у рівні експорту суттєвих змін не спостерігалося і становило 

42602,55 1000MT і 42191 1000MT відповідно.  

На рис. 2.2 представлено динаміку загальних обсягів реалізованої 

продукції всіма експортерами за період 2017-2019 рр., показано динаміку 

обсягів реалізованої продукції підприємствами-експортерами закордон у 2017-

2019 рр.  

 
Рис. 2.2. Динаміка обсягів реалізованої продукції  

підприємствами-експортерами закордон у період 2017–2019 рр., тн 
Примітка: систематизовано автором на основі [19]  

 

Динаміка загальних обсягів кукурудзи, реалізованої підприємствами-

експортерами  за 2017-2019 рр. подана на рис. 2.3.  

На другому місці за обсягом – продаж пшениці, у 2019 р. рівень якої 

становив 11386,40 1000MT. У 2019 р. також відбулося суттєве збільшення рівня 

реалізації порівняно з 2017 р. на 2664,12 1000MT з 8722, 28 1000MT. 

Аналізуючи структуру продажів найбільших експортерів України, можна 
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побачити, що найвищі показники продемонстрували експорт кукурудзи 

протягом трьох років: у 2019 р. експорт становив 14788,11 1000MT; за 2018 і 

2019 рр. відбулося суттєве підвищення експорту цієї культури на 2953,89 

1000MT.  

0,00
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Рис. 2.3. Динаміка загальних обсягів кукурудзи,  

реалізованої підприємствами-експортерами  за період 2017–2019 рр., тн 
Примітка: систематизовано автором на основі [20] 

 

Зазначимо, що інші сільськогосподарські культури мають значно менший 

вплив на загальний обсяг експортованої продукції. Так, реалізація ячменю у 

2019 р. була на рівні 2965,09 1000MT. Значних змін протягом трьох років не 

відбулось. Реалізація ріпаку у 2019 р. становила 2154, 02 1000MT, що більше у 

2017 р. на 484,78 1000MT. Реалізація сої у 2019 р. була на рівні 394,64 1000MT, 

це вище, ніж у 2017 р. на 88,53 1000MT (Додаток А, табл. А.4). 

Наголосимо, що міжнародна торгівля відбувається між учасниками у 

різних країнах і пов’язана з практичними та фінансовими труднощами. Для 
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ефективного управління ризиками потрібно чітко розуміти характер їхніх 

труднощів, а також роль банків та інших організацій у забезпеченні засобів і 

процедур для їх подолання. 

У цьому контексті потрібно зауважити, що дедалі більшого значення 

набуває проблема валютних ризиків і методів управління ними. Наряду з з 

типовими питаннями міжнародної торгівлі існують додаткові, такі як, 

наприклад, коливання курсів іноземних валют; розбіжності у законодавствах і 

правилах; урядові постанови про валютний контроль; суверенний ризик і ризик 

країни; ціновий ризик. 

Варто зазначити, що в більшості випадків ми сприймаємо ризик, як явище 

на яке ми не можемо впливати. Грошові потоки відчувають на собі вплив 

різних коливань, таких як сировинні ціни, податкові ставки, курси валют та ін. 

Проте менеджер може обирати ризики, які несе його бізнес і використовувати 

ринкові фінансові інструменти для того, щоб підстрахуватися або хеджувати 

ризики. Хеджування, або страхування, практично не буває безоплатним, однак 

підприємства використовують цей інструмент у фінансовому плануванні і 

зниження рівня ймовірності грошового дефіциту.  

Важливу проблему для менеджерів компаній-експортерів становлять і 

політичні ризики. По-перше це ризик того, що уряд змінить правила гри, 

порушить обіцянку угоди після того, як інвестиції вже внесені. У таких 

випадках підприємства потрапляють під ризик зміни курсу на державному рівні 

чи правого режиму в державі. Це, наприклад, ризик країни, коли уряд може 

експропріювати бізнес без компенсацій чи заборонити вивозити прибуток з 

країни, а також ризик нововведених податків. 

У Додатку А, табл. А.5 відображено рейтинг країн за ризикованістю у 

2019 р. у таких позначеннях: A – стабільність уряду; B – соціально-економічні 

умови; C – інвестиційне середовище; D – внутрішні конфлікти; E – зовнішні 

конфлікти; F – корупція; G – мілітаризація політики; H – релігійні обмеження; I 

– законодавство і право; J – етнічні обмеження; K – демографічний контроль; L 

– якість бюрократії. 
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Проілюструємо сказане прикладом з практики. Так, наприклад, 

менеджмент групи компаній «Славія» приділяє увагу й аналізує юрисдикції, з 

якими укладають контракти. Однак відомі ситуації, коли контрагенти вводили 

нові податки, мита, що негативно вплинуло на фінансовий стан групи компаній 

і грошовий потік. 

Узагальнено до негативної практики можна віднести випадки, коли 

країна-імпортер не приймала товар і виникала ситуація, коли необхідно було 

укладати нову угоду й брати на себе збитки, пов’язані з додатковою  оплатою  

фрахту, вантажно-розвантажних робіт тощо. 

Недостатні знання і не розуміння правил, законів країни-імпортера веде 

до невизначеності та недовіри між продавцем і покупцем. Таким чином, урядові 

постанови щодо імпорту та експорту слугують серйозною перешкодою в 

міжнародній торгівлі. Чинні, наприклад, такі постанови й обмеження, як 

постанова по валютному регулюванню, з ліцензування, торгові ембарго; 

імпортні квоти, діють законодавчі стандарти щодо безпеки, якості, патентне та 

митне право тощо. 

Оскільки компанії групи «Славія» експортують продукцію, то, 

відповідно, завжди є шанс отримати прибуток від сприятливих коливань 

валютного курсу. Постійні коливання валютного курсу на зовнішніх валютних 

ринках породжує серйозний елемент ризику. Валютний ризик не виникає там, 

де платежі провадяться однією валютою, а виникають у компаній, які 

здійснюють операції в іноземній валюті. Крім валютного спот-ринку (негайна 

поставка) існує форвардний валютний ринок, на якому відбувається купівля-

продаж валюти з поставкою у майбутньому. Якщо група компаній «Славія» 

усвідомлює, що буде отримувати валюту в певний час, вона може придбати 

форвардний контракт.  

Наголосимо, форвардний курс – це ціна, яку покупець погоджується 

заплатити за валюту через певний час, водночас форвардна купівля-продаж – це 

індивідуальна угода між покупцем і банком, яка вірогідно поширюється на 

будь-яку дату, суму і валюту. Для купівлі-продажу валюти з поставкою в 
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майбутньому існують ф’ючерсні валютні ринки. Укладаючи ф’ючерсний або 

форвардний контракт, беруть на себе зобов’язання з прийняття поставки 

валюти. Час, який минає з моменту реалізації продукції до отримання грошових 

коштів, причому застосування цього інструменту хеджування ризиків 

компанією не є типовим для діяльності вітчизняних підприємств. 

Для нашого дослідження факторів впливу підприємницьких ризиків і 

методики управління ризиками на експортних ринках важливо проаналізувати 

той факт, що валютне регулювання являє собою систему контролю за 

припливом / відтоком іноземної валют з країни до країни. Щодо валютного 

регулювання, то Національний банк України продовжив політику зниження 

валютних обмежень і  починаючи з березня 2019 р. зменшив обов’язкову частку 

продажу валютних надходжень від 50 до 30 %, повністю відміняючи таке 

обмеження з 20 червня 2019 р. 

На наше переконання, міжнародна компанія має проектувати 

консолідовану чисту суму припливу / відтоку валюти для всіх своїх ринків. На 

одному іноземному ринку компанія може мати приплив іноземної валюти, і 

водночас на другому – її відтік. У цьому випадку чисті грошові потоки такої 

валюти можуть бути незначними. Однак якщо більшість операцій провадиться 

на багатьох ринках, і попри значний притік валюти на одному ринку, чисті 

грошові потоки в цій валюті на інших ринках можуть суттєво різнитися.  

Таким чином, оцінка консолідованих чистих грошових потоків за одну 

валюту є важливим кроком в оцінці ризику експозиції експортної компанії, 

оскільки це сприятиме встановити загальну її позицію у кожній валюті. Тому 

першим кроком в оцінці експозиції є встановлення розміру позиції в кожній 

валюті. Другий крок полягає у визначенні того, як кожна окрема валютна 

позиція може вплинути на фірму, оцінюючи стандартні відхилення та кореляції 

валют. Навіть якщо певна валюта сприймається як ризикована, її вплив на 

загальну експозицію фірми не буде суттєвим, якщо фірма зайняла лише 

незначну позицію в цій валюті. З цієї причини обидві ці етапи варто розглядати 

у процесі розробки загальної оцінки ризику трансакцій компанії. 
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Зазначимо, що обмінні курси вказують на кількість одиниць іноземної 

валюти до долару США. Виняток становлять фунт стерлінг та євро, курси яких 

вказують кількість доларів США на одиницю іноземної валюти. У Додатку А, 

табл. А.6 подано форвардний курс для країн світу за різні часові періоди, 

зокрема за 2019 р. Таким чином, узагальнюючи дані з Додатку А, табл. А.6, 

можна зробити проміжні висновки, що міжнародна компанія має формувати 

фінансову звітність й на її основі – фінансову стратегію способом консолідації 

всіх фінансових звітів по окремих ринках, на яких працює. Фінансова звітність 

по конкретному ринку, як правило, вимірюється у місцевій валюті. Для 

консолідації фінансова звітність кожного ринку має бути переведена у валюту 

майна компанії, тобто – у національну валюту. Оскільки валютні курси 

змінюються з часом, переведення фінансової звітності певного ринку в іншу 

валюту залежить від зміни обмінного курсу. Зокрема, допоміжний прибуток, 

перерахований у звітну валюту за консолідованим звітом про прибутки, 

підлягає зміні обмінних курсів. Переведення фінансової звітності для цілей 

консолідованої звітності не впливає на грошові потоки компанії, однак це 

необхідно для розробки подальшої стратегії уникнення ризиків або зменшення 

їх негативних наслідків.  

Зазначимо, що це вбачається нам вкрай актуальним з таких причин: діючі 

валютні курси можуть використовуватися для прогнозування очікуваних 

грошових потоків, що стане результатом майбутніх грошових переказів певних 

ринків. Втім багато інвесторів використовують консолідовані прибутки для 

оцінки діяльності компаній на міжнародних ринках. 

Традиційна концепція управління валютними ризиками базується на 

зменшенні рівня облікового або балансового ризику. Базова стратегія 

хеджування для зниження облікової експозиції передбачає підвищення активів 

твердої валюти (валюта, яка залишається незмінною і послідовною) та 

зменшення активності м’якої валюти (валюта, яка коливається нестабільно чи 

може неочікувано девальвуватись до інших валют), одночасно зменшуючи 

зобов’язання у твердій валюті та збільшуючи їх у м’якій валюті. 
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Управління ризиками має важливе значення у забезпеченні успішної 

діяльності компаній. Високі рівні ризику можуть призвести до суттєвих втрат 

та збитків, критичні та катастрофічні – загрожувати навіть існуванню 

підприємства. Саме тому було розроблено широке коло підходів і методів 

управління ризиками, які спрямовані на зниження ймовірності виникнення 

втрат та їх мінімізацію.  

На рис. 2.4 подано структурну схему методів управління ризиками.  

 
Рис. 2.4. Структурна схема методів управління ризиками 

Примітка: авторська розробка на основі [21] 

 

Найбільш простим методом управління ризиком є відмова від 

ризикованої діяльності. Його варто застосовувати тоді, коли група компаній 

«Славія» не бачить можливостей для використання інших методів, а ризик 

значущий. Отже, відмова від діяльності для економіки в цілому може бути 

несприятливою, адже зменшує пропозицію товару чи послуги.  

Наступним методом, схематично показаним на рис. 2.4, є зниження 

ризику. Зазначимо, що на фінансовому ринку одним із найбільш широко 

використовуваних інструментів є диверсифікація, зміст якої полягає у 

включенні до інвестиційного портфеля тих активів, на доходи за якими 

впливають різні джерела ризику. В той же час диверсифікація дозволяє знизити 
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специфічний для об’єкта інвестицій несистематичний ризик і не потребує 

додаткових витрат.  

Зауважимо, що важливим методом управління ризиком є його передача, 

при цьому найвідомішим його інструментом вбачається, на нашу думку, 

страхування, що полягає у розподілі втрат між усіма застрахованими особами 

(рис. 2.4). За допомогою цього механізму їх розмір стає відносно низьким та не 

загрожує діяльності учасників усієї системи.  

Проте варто підкреслити, що існує низка ризиків, в управлінні якими 

спостерігається їхня неефективність. У таких випадках для компаній доступним 

є хеджування. Крім того, ефективне застосування хеджування може зробити 

його не лише дешевшим за страхування, а й приносити прибуток (хоча це не є 

його метою). Детальніше особливості хеджування буде розглянуто нижче. 

Останнім досліджуваним нами базовим методом управління ризиками є 

їх прийняття. Застосування цього методу ми вбачаємо цілком доцільним, якщо 

реалізація ризику не загрожує діяльності суб’єкта управління. На пом’якшення 

можливих наслідків компанії можуть формуватися резерви, розмір яких 

повинен обов’язково відповідати масштабам ризиків. Ресурси, відведені під 

резерви, виключаються із господарської діяльності.  

Таким чином, на нашу думку, для компаній надзвичайно важливими є 

стабільність і прогнозованість грошових потоків. Реалізація ризиків, від яких 

підприємство не захищене, призводить до їх зменшення. Це може мати 

негативний вплив на діяльність компаній – від зменшення розміру прибутку і 

привабливості на ринку для інвесторів до припинення діяльності та 

банкрутства.  

Ще один теоретичний підхід розглядає хеджування як управління 

ризиком із використанням похідних фінансових інструментів. Похідні 

фінансові інструменти, або деривативи, передбачають те, що їхня вартість 

залежить, тобто походить, від вартості іншого активу, який вважають базовим. 

За Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок, похідні цінні папери 

– цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний із правом на 
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придбання чи продаж протягом строку,  встановленого договором, цінних 

паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів [27]. У Міжнародних 

стандартах фінансової звітності перераховані такі ознаки деривативу: 

– його вартість змінюється у відповідь на зміни визначеної ставки 

процента, ціни фінансового інструменту, товарної ціни, валютного курсу, 

індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу 

кредитоспроможності, або іншої змінної величини, за умови, що у випадку 

нефінансової змінної величини, ця змінна величина не є специфічною для 

сторони контракту (що іноді називають базовою) [27]; 

– не потребує початкових чистих інвестицій або початкових чистих 

інвестицій, менших за ті, що були б потрібні для інших типів контрактів, які, за 

очікуванням, мають схожу реакцію на зміни ринкових факторів [27]; 

– погашається на майбутню дату [27]. 

Отже, якщо виділити ключові ознаки деривативів із наведених вище 

визначень з вітчизняного законодавства та за положеннями Міжнародних 

стандартів фінансової звітності, то стверджувати, що похідні фінансові 

інструменти – це фінансові інструменти, які використовуються для управління 

ризиками та вартість яких залежить від інших активів. Такі активи ще 

називають базовими. Базовим активом можуть виступати також товари, акції, 

фондові індекси, процентні ставки, форс-мажорні обставини, зміна курсу валют 

або власне валюти розрахунку та ін. 

Продукт, яким торгують на біржі, – це стандартизований фінансовий 

інструмент, який продають-купують на організованій біржі. Зауважимо, що 

позабіржовий продукт, або похідний продукт, – це фінансовий інструмент, 

яким торгують на біржі, ціна якого безпосередньо залежить від вартості одного 

або кількох базових цінних паперів, індексів власного капіталу, боргових 

інструментів, товарів або будь-якого узгодженого індексу цін або домовленості.  

Наголосимо, що основна відмінність біржових і позабіржових контрактів – це 

стандартизація і налаштування, що й становить основну різницю в їхніх 

характеристиках. У роботі з біржовими товарами умови стандартизуються і 
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кліринговий дім гарантує, що інша сторона будь-якої операції виконує свої 

зобов’язання. Тобто кліринговий дім передбачає увесь умовний ризик дефолту, 

і тому обидві сторони не повинні знати про кредитні якості один одного. Це 

відрізняється від індивідуальних продуктів безпланової торгівлі, в яких немає 

клірингового будинку, щоб гарантував продуктивність. У табл. 2.1 показані 

різності між біржовими і позабіржовими контрактами, які є основними 

інструментами, що використовуються у хеджуванні. Для хеджування ризиків 

потрібно підібрати такий інструмент, що векторно буде протилежним 

оціненому ризику.  

Таблиця 2.1 

Відмінності між біржовим і позабіржовим ринками  

похідних фінансових інструментів 
Біржовий ринок Позабіржовий ринок 

Використання стандартизованих інструментів 
(ф’ючерси, опціони) 

Використання нестандартизованих інструментів 
(форварди, опціони, свопи) 

Чіткі правила торгів та регламентація Відсутність чітких правил торгів 
Висока ліквідність Можливості перепродажу вкрай обмежені 
Прозоре ціноутворення Непрозоре ціноутворення 
Ризик невиконання зобов’язань контрагентом майже 
відсутній 

Істотний ризик невиконання зобов’язань 
контрагентом 

Наявність біржових комісій Відсутність біржових комісій 
Примітка: авторська розробка на основі [22] 
 

Фінансові інструменти хеджування ризиків (форвардний контракт, 

ф’ючерсний контракт, опціонний контракт, своп-контракт)  та їх визначення 

пояснюється з точки зору пояснення їх правової сутності (Додатку А, 

табл. А.7). 

У Додатку А, табл. А.8 подано класифікація похідних фінансових 

інструментів за видом прав і обов’язків, рівнем стандартизації, місцем торгівлі, 

способом виконання зобов’язань, видом базового активу, і різновидами 

дериватів (форварди, ф’ючерси, свопи, аукціони, екзотичні деривативи, 

стандартизовані і нестандартизовані, біржові, позабіржові, з поставкою, 

розрахункові, товарні, фондові, процентні, валютні, погодні, кредитні. 

Таким чином, доходимо висновку, що домовленість хеджування 

стосується інвестицій, метою яких є зниження рівня майбутніх ризиків у 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/risk-and-return/
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випадку несприятливого цінового руху активу. Хеджування забезпечує 

страхове покриття для захисту від збитків, які можуть спричинити невдало 

зроблені  та не прораховані ризики від інвестицій. Як правило, це портфель 

використання одного інвестиційного фінансового інструменту для компенсації 

ризику іншої інвестиції.  

Отже, на нашу думку, хеджування також можна розглядати як один із 

різновидів страхування, між якими простежується низка відмінностей, що чітко 

проявляються у разі застосування форвардів або ф’ючерсів. Так, наприклад, 

застрахований суб’єкт сплачує певну суму і має право на відшкодування втрат 

у разі реалізації ризику, і сторони форвардної угоди не сплачують коштів за 

придбання власне контракту.  

В України широко використовуються форварди. Підприємства-виробники 

укладають форвардні контракти на закупівлю сировини з одночасним 

контрактом на продаж виробленої продукції. Таким чином, виробник за інших 

рівних умов залишається переконаний в одержанні маржинального доходу. 

Банки ж в свою чергу пропонують укладення форвардних контрактів на 

купівлю-продаж іноземної валюти. 

Як свідчить практика, форвард дозволяє своєму власнику компенсувати 

негативну зміну ціни базового активу, проте не дає можливості одержати дохід 

за умови сприятливих змін на ринку. Хеджування – це обопільна операція, а 

страхування передбачає наявність значної кількості застрахованих осіб. 

Таким чином, на нашу думку, природа страхування і хеджування 

протилежно різна. Якщо хеджування дозволяє повністю компенсувати втрати 

по одній позиції доходом по іншій, його називають ідеальним. Проте такий 

варіант на практиці зустрічається вкрай нечасто. Причинами цього ми вбачаємо 

різницю між ціною на спот-ринку і строковому ринку (базисний ризик), 

потенційна відсутність деривативів на необхідний базовий актив, недостатня 

кількість коштів у компанії на внесення гарантійних платежів центральному 

контрагенту, бажання заробити в разі сприятливої зміни цін та ін. Склад і 
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структура позиції компанії залежить від стратегії хеджування, визначаючи, які 

саме інструменти будуть використовуватись та в яких пропорціях. 

Отже, можна дійти висновку з аналізу чинників впливу підприємницьких 

ризиків, їхні різновиди і методики управління ризиками на експортних ринках, 

що саме хеджування дозволяє учасникам ринку  управляти ціновим ризиком і 

захищатись від несприятливої ринкової кон’юнктури. 

Як свідчать результати нашого аналізу, ефективність хеджування може 

залежати від низки факторів і перебувати на різних рівнях. Ми розглядаємо 

ефективність хеджування як рівень покриття змін у вартості хеджованого 

активу змінами у вартості інструменту хеджування. 

 

 

2.2. Аналіз ефективності хеджування підприємницьких ризиків  

на прикладі групи компаній «Славія» 

  

В умовах волатильності на світових ринках компанії намагаються у своїй 

діяльності використовувати широкий спектр похідних фінансових інструментів, 

керуючи ризиками за основними класами активів. 

Група компаній «Славія» приділяє увагу аналізу ринку і намагається 

своєчасно впроваджувати механізми для виявлення та нівелювання ризиків. 

Починаючи з 2017 р. «Славія» розпочала вводити інструменти хеджування, у 

такий спосіб  використовуючи їх для вирішення комерційних завдань і 

досягнення встановлених фінансових цілей. Завдяки розширеному аналізу і 

вчасно одержаній інформації стосовно прогнозу цін група компаній передбачає 

фінансовий результат, планує кожну розрахункову операцію і гарантує 

кредитоспроможність укладених угод. І тому такий підхід забезпечує 

ліквідність, прозорість договорів і правильність ціноутворення.   

У контексті нашого дослідження ефективності хеджування 

підприємницьких ризиків дослідницький інтерес становить саме приклад групи 

компаній «Славія». До складу групи входять такі підприємства: материнська 
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компанія Von Sass AG (Швейцарська Конфедерація) з дочірніми компаніямиї – 

українські підприємства ПАТ «Пологівський ОЕЗ», ТОВ «СаноілТранс», 

ТОВ «Біо Агро», Agroeurotrade S.A. (Люксембург) з дочірніми компаніями 

українських підприємств: ДП ІІ Сангрант Плюс, ДП ІІ Ескорт Агро; K.M.K. 

Agroinvestment S.A. (Люксембург), Agrooil Trading Limited (Великобританія), 

Oilseeds Trading LP (Великобританія), Goldington Corporation Limited (Беліз). 

Основною діяльністю визначено виробництво рослинних олій, оптова торгівля 

зерном та олійними культурами, оптова торгівля рослинними оліями та 

шротом, складське господарство, транспортно-експедиторська діяльність, інша 

допоміжна діяльність у рослинництві та після врожайна діяльність. Виробничі 

операційні потужності групи компаній «Славія» розташовані в Україні [51; 

119]. У Додатку А, табл. А.9 подано обсяги продажів групи компаній «Славія» 

в розрізі країн за 2019 р.  

Будучи учасником зовнішньоекономічної діяльності, підприємства 

України, які входять до групи компаній «Славія», провадять торговельні 

операції з продажу продукції до інших держав, а підприємства групи, які 

розташовані за межами України, виступають, як правило, посередниками в 

такому виді діяльності.  

За національним законодавство і міжнародними стандартами, звіт про 

фінансові результати використовують для встановлення реальної 

рентабельності, інвестиційної привабливості і кредитоспроможності 

підприємства. Це своєрідний документ, який підтверджує рівень успішності 

компанії за певний період її діяльності. Володіючи такою інформацією про 

різні компоненти доходу і витрат, компанія має можливість робити висновки 

про вплив попиту на доходи і витрати, і як результат – на загальну 

прибутковість підприємства [42]. Звіт про фінансові результати підприємств 

групи компаній «Славія» протягом 2017-2019 рр. подано у Додатку А, 

табл. А.10. 

На рис. 2.5 проілюстровано динаміку основних елементів прибутку групи 

компаній «Славія» за 2017-2019 рр. Отже, аналізуючи звіт про фінансові 
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результати групи компаній «Славія», доходимо висновку, що у 2019 р. чиста 

виручка від реалізації підвищилась на 1264 тис. дол. у зіставленні аналогічних 

показників 2018 р., і становила 0,6 %. Цей приріст свідчить про тенденцію до 

підвищення попиту, а також підтверджує ефективність проваджуваної політики 

продажу. Далі, за звітом, валовий прибуток у 2019 р. склав 31 576 тис. дол., що 

на 7547 тис. дол. більше, ніж у 2018 р. Можемо стверджувати, керуючись 

відкритою інформацією про фінансові результати «Славії», що підвищення 

валового прибутку майже на 31,4 % вказує на обґрунтованість цінової політики 

компанії. Результати проведеного нами аналізу свідчать, що протягом 2017–

2019 рр. групі компанії «Славія» вдалося збільшити обсяги власних 

господарських операцій, і виручка від реалізації з 242 080 тис. дол. (2017 р.) 

зменшилась до 229 599 тис. дол. (2019 р.). 

 
Рис. 2.5. Динаміка основних елементів прибутку  

групи компаній «Славія» за період 2017–2019 рр., тис. дол. США 
Примітка: систематизовано автором на основі [75]   

 

З показників, поданих на рис. 2.5, доходимо висновку, що через низку 

оптимізаційних заходів собівартість реалізованої продукції знизилась на 7,5 % 

за 2017–2019 рр., що сприяло підвищенню валового прибутку підприємства: у 

2019 р. на 113,3 % від валового прибутку групи компаній у 2017 р.  

Можемо стверджувати, що хоча й решта найбільш важливих фінансових 

показників мала тенденцію підвищуватись (операційний прибуток 2019 р. – 
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123,9 % від операційного прибутку 2017 р.), втім за підсумками 2019 р. чистий 

прибуток після сплати податків становив 1386 тис. дол. [38]. 

Стан основних елементів витрат групи компаній «Славія» за 2017-2019 

рр. подано на рис. 2.6.  

 
Рис. 2.6. Динаміка основних елементів витрат  

групи компаній «Славія» за період 2017–2019 рр., тис. дол. США 
Примітка: систематизовано автором на основі [75]  

 

Аналізуючи дані, можемо стверджувати, що оцінювання витрат 

операційної діяльності підприємства підтверджують тотожну тенденцію: так, 

адміністративні витрати групи компаній «Славія» зрослі у 2017–2019 рр. на 696 

тис. дол.; збутові витрати підприємства  знизились на 1613 тис. дол., що 

зумовлено витратами на придбання вагонів для транспортування продукції з 

відмовою від їхньої оренди. 

Під час аналізу ефективності хеджування підприємницьких ризиків на 

прикладі групи компаній «Славія» ми можемо стверджувати, що достатньо 

важливим є й баланс компанії, який відображає інформацію про характер, суми 

інвестицій в компанію, зобов’язання перед кредиторами і власний капітал [26]. 

Баланс слугував у нашому дослідженні базою для обчислення коефіцієнтів 
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ліквідності, що дозволило скласти уявлення про фінансову гнучкість, ризик і 

майбутні грошові потоки групи компаній «Славія». Динаміку розвитку 

досліджуваної групи компаній можна простежити на основі аналізу валюти 

балансу, яка вказуватиме на змінювання загальної величини активів 

підприємства та джерел їхнього фінансування [26]. 

Динаміку валюти балансу групи компаній «Славія» за 2017-2019 рр. (на 

кінець періоду) подано на рис. 2.7. Проаналізуємо це. Від кінця 2017 р. і до 

кінця 2019 р. валюта балансу підприємства підвищилась на 41,98 млн. дол. і 

відносне збільшення становило 136,4%. У пасиві балансу зросла заборгованість 

за коротко- і довгостроковими зобов’язаннями. Протягом 2018-2019 рр. валюта 

балансу підвищилась на 16381 тис. дол., і, відповідно, приріст склав близько 

116%. 

 

Рис. 2.7. Динаміка валюти балансу  

групи компаній «Славія» за 2017-2019 рр. (на кінець періоду), тис. дол. 
Примітка: систематизовано автором на основі [75]  

 

Отже, на нашу думку, підвищення відбулось за рахунок зростання суми 

запасів і дебіторської заборгованості в активі балансу, що спричинило 

зменшення періоду обороту дебіторської заборгованості і запасів [30]. З іншого 

боку, також підвищились короткострокові зобов’язання у пасиві балансу, тобто 

збільшився період з моменту закупівлі до моменту оплати. Основні статті 

пасиву балансу групи компаній за 2017–2019 рр. з докладним аналізом 

відображено в Додатку А, табл. А.11. На рис. 2.8 продемонстровано стан 

основних статей пасиву балансу групи компаній «Славія» за 2017–2019 рр. (на 

кінець періоду).  
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Рис. 2.8. Динаміка основних статей пасиву балансу  

групи компаній «Славія» за 2017–2019 рр. (на кінець періоду), тис. дол. 
Примітка: систематизовано автором на основі [75]  

 

Аналізуючи, можемо стверджувати, що основне джерело фінансування 

розвитку підприємства, яке протягом 2017–2019 рр. охоплювало найбільш 

помітну частину в пасивах підприємства, – це поточна заборгованість, зокрема 

короткострокові кредити банків [30; 34]. 

З Додатку А, табл. А.12, витікає, що на кінець 2019 р. поточні 

зобов’язання становили 23 824 тис. дол., тобто приріст +12 % стосовно кінця 

2018 р. 

Таким чином, можна зробити висновок, що фінансування групи компаній 

«Славія» відбувалося за рахунок зовнішніх ресурсів [25]. По-перше, йдеться 

про сезонний продаж, коли група компаній отримує гроші від покупців, 

заохочуючи їх через систему знижок на товар. Проте обґрунтувати доцільність 

цього підходу можна лише після аналізу фінансового стану підприємств, 

наприклад, за півріччя 2019. Оскільки діяльність підприємства пов’язана з 

сільським господарством, і тому має чітко сезонний характер, звідси 

природними вбачаються й коливання потреб в обсязі фінансування [25].  
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Отже, метою нашого дослідження на цьому етапі буде встановлення 

динаміки потреб. По-друге, група компаній використовує таке джерело 

короткострокового фінансування, як кредиторська заборгованість перед 

постачальниками, що на кінець 2019 р. становила 207,5% від аналогічних 

показників наприкінці 2017 р. По-третє, залучає короткострокові банківські 

кредити через значне зниження ціни згаданого джерела ресурсів. Наприклад, 

якщо на кінець 2017 р. у групи компаній короткострокові  банківські кредити 

складали загальну суму 13 482 тис. дол., то вже на кінець 2019 р. ця цифра 

зросла до 17 574 тис. дол., так само розвиваючись за рахунок власного капіталу, 

величина якого зросла у 2017–2019 рр. Якщо на кінець 2017 р. власний капітал 

був 96 581 тис. дол., то на кінець 2019 р. – 126416 тис. дол., або 30,8 %. Таким 

чином, основна причина збільшення власного капіталу – розширення резерву 

переоцінки у 2018 р. з отриманням прибутку у 2019 р. [25].  

Як видно з рис. 2.9, на якому подано динаміку елементів структури групи 

компаній «Славія» за 2017–2019 рр., ще протягом 2017 р. за рахунок власного 

капіталу підприємство фінансувало лише 83,7 % усіх своїх потреб, тоді як у 

2019 р. на це джерело фінансових ресурсів припадало 80,3 %, тобто частка 

власного капіталу як джерела фінансування за цей період зменшилась.  

 

Рис. 2.9. Динаміка елементів  структури пасивів  

групи компаній «Славія» за 2017–2019 роки, % 
Примітка: систематизовано автором на основі [75]  
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Зареєстрований капітал протягом 2017–2019 рр. становив 5494 тис. дол. 

США. Нерозподілений прибуток на кінець 2019 р. – 91623 тис. дол. Власний 

капітал залишається для групи компаній основним джерелом фінансування 

розвитку підприємства. На даний момент друге місце серед джерел 

фінансування займають поточні зобов’язання – 15 % від усіх джерел 

фінансових ресурсів, у тому числі й заборгованість за короткостроковими 

кредитами на рівні 12 %. При цьому група компаній «Славія» менше, ніж 

потрібно залучає довгострокове фінансування: лише 4,5 % загального обсягу 

джерел фінансових ресурсів, і вкрай слабко використовує кредиторську 

заборгованість перед постачальниками як відносно дешеве джерело 

короткострокового фінансування розвитку: лише 2 %  серед усіх джерел 

фінансових ресурсів. У Додатку А, табл. А.13 подано аналіз динаміки основних 

статей активу балансу групи компаній Славія за 2017–2019 рр.   

Структура джерел формування фінансових ресурсів групи компаній 

Славія за 2019 р. показано на рис. 2.10 [29; 34]. 

 
Рис. 2.10. Структура джерел формування фінансових ресурсів  

групи компаній Славія за 2019 р., % 
Примітка: систематизовано автором на основі [75]  

 
Після проведення дослідницьких розрахунків, можемо стверджувати, що 

необоротні активи, які представлені здебільшого основними засобами 

ПАТ «Пологівський ОЕЗ», а по суті  – виробничою базою, ТОВ «Біо-Агро», 
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ТОВ « Саноіл Транс» і ДП ІІ «Сангрант Плюс» збільшились в чотири рази за 

досліджуваний нами період. Таке збільшення відбулося завдяки проведенню 

компанією переоцінки за IAS 16 «Основні засоби» [29].  

У Додатках нашого дисертаційного дослідження подано динаміку 

величини і рівень зношеності основних засобів підприємства у досліджуваний 

період  продемонстровано на Додатку А, рис. А.1. Структуру оборотних активів 

групи компаній «Славія» за 2019 р. показано на Додатку А, рис. А.2. Також у 

Додатку А, табл. А.14 наведено аналіз складників активів за 2017–2019 рр. За 

даними Додатку А, табл. А.14, у структурі активів на кінець 2019 р. лише 34,5% 

припадає на необоротні активи, тоді як решта 65,5% активів представлено 

оборотними складовими – запасами, дебіторською заборгованістю і грошовими 

коштами. Що стосується структури оборотних активів за станом на кінець 2019 

р., то на 37 % вона сформована за рахунок виробничих і товарних запасів, на 

53,8 % – дебіторською заборгованістю покупців і контрагентів й на 9,2 % – 

грошовими коштами. Оцінювання змін оборотних активів за 2017–2019 рр. 

показали, що за цей час  зросла частка запасів та дебіторської заборгованості, 

тоді як частка грошових коштів мала тенденцію до скорочення [29]. На нашу 

думку, з позицій ліквідності оборотні активи підприємства стали менш 

повільними і такими, що складніше реалізувати та обернути на готівку. 

Зважаючи на такі зміни у структурі оборотних активів групи компаній 

«Славія», доходимо висновку, що на сьогодні для групи компаній вкрай 

важливо налагодити більш ефективне й оптимальне управління запасами і 

вдосконалити політику розрахунків із покупцями, оптимізуючи дебіторську 

заборгованість. 

Наголосимо, що дуже важливо в оцінюванні фінансового стану і 

керуванні фінансовими ресурсами потрібно провести діагностику різних 

аспектів стану фірми. Зміст і напрям аналізу відрізнятиметься залежно від 

специфічних інтересів того, для кого його проводять. У контексті нашого 

предмета дослідження проводитимемо аналіз в інтересах власників, які 

зацікавлені в справжньому і майбутньому прибутках. Отже, ми маємо 
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зосередитись саме на аналізі рентабельності підприємства. Власників також 

цікавить оцінка загального фінансового стану, оскільки це може позначитись на 

спроможності підприємства виплачувати дивіденди, що й дозволить уникнути 

банкрутства [41]. На першому етапі оцінювання стійкості фінансового стану та 

фінансової ефективності групи компаній «Славія» необхідно встановити, за 

рахунок яких джерел переважно розвивається група, яку ціну платить за їх 

залучення та чи створить це достатній запас фінансової стійкості підприємства.  

На рис. 2.11 показано стан джерел фінансування діяльності групи 

компаній «Славія» за 2017–2019 рр. У Додатку А, табл. А.15 наведено 

результати аналізу  джерел фінансування діяльності групи компаній «Славія» і 

показано рівень залежності від зовнішніх ресурсів у 2017–2019 рр. [37]. Як 

свідчать результати оцінювання (Додаток А, табл. А.15), підприємство 

розвивається здебільшого за рахунок власного капіталу: 30 848  тис. дол. 

позикового капіталу проти 126 416 тис. дол. власного капіталу. При цьому 

майже увесь позиковий капітал представлений поточними зобов’язаннями – 

77,2%, у структурі позикового капіталу на кінець 2019 р. 

 
Рис. 2.11. Динаміка джерел фінансування діяльності  

групи компаній «Славія» за 2017–2019 рр., тис. дол. 
Примітка: систематизовано автором на основі [75]  

 

Як нами було з’ясовано, особливість такої структури фінансування 

підприємства зводиться до того, що група компаній «Славія» може у такий 

спосіб успішно фінансувати лише оборотні активи, тобто створювати запаси і 
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покривати дебіторську заборгованість покупців, проте фінансування 

довгострокових проектів за таких обставин неможливе [37]. Залучаючи дедалі 

більше позикового капіталу, група компаній «Славія» платить деяку суму за 

його використання (Додатку А, рис. А.3). Так, якщо у 2017 р. середня ціна 

залучення позикового капіталу становила 4,2 %, 2018 р. вона продемонструвала 

зростання до 1,2 %, однак вже протягом 2019 р. середньозважена вартість 

загального позикового капіталу групи компаній «Славія» склала 1,8 %. 

Скорочення ціни залучення позикових ресурсів для підприємства зумовлено, на 

нашу думку, змінами у структурі поточних зобов’язань, і передусім – 

фактичним залученням безпроцентних позик. 

Інша група фінансових показників групи компаній «Славія», яку ми 

виділили під час реалізації нашої дослідницької мети, – це недостатня 

ліквідність, платоспроможність і фінансова незалежність підприємства, що 

потребує більш глибокого аналізу. Коефіцієнти ліквідності, як відомо [32], 

необхідні в оцінюванні спроможності фірми сплачувати власні короткострокові 

зобов’язання. Вони також використовуються для того, щоб порівняти суми 

короткострокових зобов’язань фірми з короткостроковими ресурсами, які 

доступні для погашення цих зобов’язань. Коефіцієнти ліквідності дають 

уявлення про поточну платоспроможність підприємства і також про можливість 

підтримки у разі виникнення труднощів. 

Динаміка показників ліквідності, платоспроможності та фінансової 

стійкості групи компаній «Славія» за період 2017–2019 рр. подана на рис. 2.12 

[32]. У Додатку А, табл. А.16 наведено результати аналізу ліквідності, 

платоспроможності і фінансової стійкості групи компаній «Славія»  за 2017–

2019 рр. 

Як витікає з даних, наведених на рис. 2.12, значення коефіцієнту покриття 

на 2019 рік становило 4,326, що, на нашу думку, свідчить про те, що 

підприємство безперешкодно спроможне сплачувати процентні платежі. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,397, і чим вищим буде цей 

коефіцієнт, тим вищою виявиться спроможність підприємства сплачувати 
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поточні  борги. Однак варто наголосити, що цей коефіцієнт не враховує 

ліквідність окремих елементів поточних активів. Фірма, поточні активи якої 

складаються з грошових коштів та дебіторської заборгованості, вважається 

більш ліквідною від фірми, поточні якої складаються з запасів [43]. Запаси, які 

входять до складу поточних активів групи компаній «Славія», становили за 

2017 р. 42%, у 2019 р. – 37%. Отже, коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює 

2,726. Таким чином, можемо зробити проміжні висновки, що  

підприємство досліджуваної групи компаній не відчуває браку найбільш 

ліквідних активів і спроможне погасити власні поточні зобов’язання у 

короткостроковому періоді.  

 
Рис. 2.12. Динаміка показників ліквідності, платоспроможності та 

фінансової стійкості групи компаній «Славія»  за 2017–2019 рр. 
Примітка: систематизовано автором на основі [75]   

 

Крім того, група компаній, як і у попередні від досліджуваного періоди, 

залежить від позикового капіталу. Проте слід наголосити, що така залежність 

поступово скорочується: якщо за 2017 р. коефіцієнт фінансової незалежності / 

автономії становив 0,837, тоді як вже за 2019 р. зменшився до 0,803. Коефіцієнт 

фінансування / заборгованості розраховується як сума загальної заборгованості 
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фірми (довго-та короткострокової) до власного капіталу. При цьому якщо в 

2017 р. на 1 дол. власного капіталу припадало 0,19 дол. позикових коштів 

(коефіцієнт фінансування), тобто кредитори забезпечували 0,19 дол. на кожний 

1 дол., вкладений акціонерами у 2017 р., то у 2019 р. цей показник становить 

0,24 дол. [43]. 

Стан коефіцієнтів оборотності запасів, кредитної, дебіторської 

заборгованості, коефіцієнта оборотності капіталу групи компаній «Славія» за 

2017–2019 рр. подано на рис. 2.13.  

 
Рис. 2.13. Динаміка коефіцієнтів оборотності запасів,  

кредитної, дебіторської заборгованості, коефіцієнта оборотності капіталу  

групи компаній «Славія» за 2017–2019 рр.  
Примітка: систематизовано автором на основі [75]  

 

Так, за 2017–2019 рр. загальний коефіцієнт оборотності активів групи 

компаній Славія зменшився з 2,10 у 2017 р. до 1,46 у 2019 р., склавши 69,5 % 

рівня трирічних показників 2015 р. Зазначимо, що цей коефіцієнт вказує на 

зниження рівня ефективності використання активів для одержання виручки від 

реалізації. З цього ми робимо висновок, що підприємство має надлишкові 

інвестиції в запаси та дебіторську заборгованість [33]. Якщо група підприємств 
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«Славія» виявиться спроможними за рахунок надлишкових інвестицій в запаси 

та дебіторську заборгованість забезпечити такий самий обсяг продажу за 

одночасного скорочення запасів, тоді, за нашими розрахунками, цей показник 

збільшиться. Аналіз ділової активності групи компаній «Славія»  за 2017–

2019 рр. показано у Додатку А, табл. А.17. 

Стан періодів обороту запасів, дебіторської заборгованості та 

операційного циклу проілюстровано на рис. 2.14. 

 
Рис. 2.14. Динаміка періодів обороту запасів,  

дебіторської заборгованості та операційного циклу 
Примітка: систематизовано автором на основі [75]  

 

Як видно з наведених даних на рис. 2.14, перетворень зазнали й 

показники оборотності інших складових оборотних коштів – дебіторської 

заборгованості покупців групи компаній «Славія» і запасів. Так, оборотність 

дебіторської заборгованості за останні три роки досліджуваного періоду 

знизилась із 4,8 разів у 2017 р. до 4,1 разів у 2019 р. На наше переконання, це 

вказує на те, що підвищився період, який проходить з моменту продажу до 

моменту отримання оплати від покупців. Частково це пов’язано із тим, що 

група компаній «Славія» для розширення географії продажу розпочала 

використовувати інші умови продажу згідно з Інкотермс / CIF, CFR [33]. 

Наступним кроком у 2020 р. прогнозується оптимізувати політику розрахунків 

з покупцями для їхнього більш чіткого платіжної дисциплінування. На сьогодні 
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середній термін погашення дебіторської заборгованості становить майже 88 дн., 

тоді як у 2017 р. – 76 дн. Однак термін погашення дебіторської заборгованості у 

2019 р. зменшився до 88 дн. порівняно з 91 дн. у 2018 р. [33]. На нашу думку, 

це дозволило зняти проблему із погашенням власних боргів покупцями, а разом 

із цим – питання забезпечення якості дебіторської заборгованості і пошуку 

джерел покриття короткострокових фінансових потреб. Узагальнюючи, можемо 

стверджувати, що значний середній строк погашення дебіторської 

заборгованості негативно впливає на фінансовий стан групи. Так, наприклад, 

оборотність запасів групи компаній «Славія» зросла 5,3 разів у 2017 р. до 6,0 

разів у 2019 р., що дозволило скоротити середній період обороту запасів майже 

з 70 дн. у 2017 р. до 61 дн. у 2019 р. 

Таким чином, у результаті змінних  тенденцій оборотності запасів та 

дебіторської заборгованості покупців у підприємств збільшилась тривалість 

операційного циклу: з 145,6 дн. у 2017 р. до 148,8 дн. у 2019 р. [29]. 

Варто звернути нашу дослідницьку увагу на тривалість операційного 

циклу як важливого фактору, що впливає на потребу в поточних активах. 

Зазначимо, що підприємство з коротким  операційним циклом може ефективно 

функціонувати, маючи незначні поточні активи та невисокі показники поточної 

та миттєвої ліквідності. Така фірма, на нашу думку, ліквідна в динамічному 

сенсі. І тому аналіз операційного циклу допомагає скласти загальну оцінку 

діяльності групи [37]. Тривалий операційний цикл слугує ознакою наявності 

надлишкових  товарно-матеріальних засобів і дебіторської заборгованості.  

На рис. 2.15 показано динаміку тривалості операційного та фінансового 

циклів групи компаній «Славія» у днях за 2017–2019 рр. Беручи до уваги 

результати дослідження, для групи компаній «Славія» це нами вбачається 

природним, оскільки українські підприємства традиційно придбавають 

сировину і зберігають її тривалий час на власних елеваторах [35]. Група 

компаній «Славія» зменшила оборотність кредиторської заборгованості з 37,8 

разів у 2017 р. до 16,9 разів у 2019 р. Період обороту кредиторської 

заборгованості збільшився з 9,7 дн. у 2017 р. до 21,7 дн. у 2019 р. Цей показник 
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характеризує середній період часу з моменту закупки до моменту оплати. За 

часовий період, що досліджується, відбувається скорочення фінансового циклу 

групи компаній «Славія» з 136 дн. у 2017 р. до 127 днів у 2019 р. Проте, на 

нашу думку, це відбувається за рахунок нерегулярної оплати в строк власних 

рахунків, що не можна вважати вдалим фінансовим рішенням [42].  

 
Рис. 2.15. Динаміка тривалості операційного і фінансового циклів  

групи компаній «Славія» за 2017–2019 роки, дн. 
Примітка: систематизовано автором на основі [75]  

 

Необхідно підкреслити, що підсумковим показником діяльності 

підприємства є коефіцієнт прибутковості акціонерного капіталу, який зіставляє 

чистий прибуток після сплати податків із капіталом, вкладеним акціонерами у 

підприємство. Високий рівень прибутковості акціонерного капіталу 

характеризує перспективність вкладень капіталу в підприємство й ефективність 

управління витратами [33]. 

Для більш детального дослідження цього показника можна застосувати 

метод Дюпон / Du Pont, згідно з яким цей показник складається з кількох 

складових: 
 

 ROE = PM × AT× FL. (2.1) 
 

Зауважимо, що методика Du Pont використовується для того, щоб 

з’ясувати, чому ROE підприємства нижчий від середньогалузевого, проте 
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достатньої та достовірної інформації для проведення нашого дослідницького 

аналізу ми не маємо. Використання ROE, на нашу думку, доцільно у зіставленні 

групи компаній «Славія» з аналогічними підприємствами. 

За результатами нашого дослідження, ROE протягом 2017–2019 рр. для  

групи компаній «Славія» зріс з –3,2 до +1,1 %. Причиною цього стала, як ми 

вважаємо, складова «чиста рентабельність», тоді як коефіцієнт акціонерного 

капіталу  значно не змінився, а такий показник, як «оборотність активів» навіть 

і підвищився.  

У Додатку А, табл. А.18 проаналізовано складові ROE підприємства 

групи компаній «Славія» за 2017–2019 рр. Також у Додатку А, табл. А.19 

наведено результати дослідження показників рентабельності підприємства 

групи компаній «Славія» за 2017–2019 рр. Усі показники  маржинальності, 

реалізації та операційної рентабельності активів зросли – що й вказує на 

підвищення ефективності саме операційної діяльності підприємства (Додаток 

А, табл. А.19). 

На рис. 2.16 приведена динаміка виручки від реалізації (тис дол), 

маржинальність реалізації (gross margin, %), чиста прибутковість продажу (net 

profit margin, %),  за 2017-2019 роки. Причому чиста виручка від реалізації, 

тис.грн складача за 2017 рік – 242,08 тис.грн., за 2018 рік – 228,335  тис.грн., за 

2019 рік – 229,599 тис. грн.  

 
Рис. 2.16. Динаміка виручки від реалізації (тис дол), маржинальність 

реалізації (gross margin, %), прибутковість продажу (net profit margin, %)  

за 2017-2019 роки  
Примітка: систематизовано автором на основі [75]  
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Таким чином, завдяки тому, що група компаній «Славія» починаючи з 

2019 р. приділяє особливу увагу бюджетуванню, складанню операційних та 

фінансових бюджетів, а також їхньому ретельному аналізу, менеджмент 

потенційно може пропонувати способи збільшення прибутку – визначати 

довгострокову стратегію і збільшення грошового потоку від операційної 

діяльності, що вбачається нами як короткострокова стратегія. Отже, остаточно 

на кінець звітного періоду складається бюджетний контроль з дослідженням 

відхилень фактичних показників від запланованих.  

На рис. 2.17 подано динаміку обсягів власного капіталу (тис. дол.) і 

показника рентабельності власного капіталу (ROE, %) групи компаній «Славія» 

у 2017–2019 рр. 

Як видно із рис. 2.17, коефіцієнт рентабельності власного  

капіталу має характер різкого демпфування за умов абсолютного зростанні 

власного капіталу.  

 
Рис. 2.17. Динаміка обсягів власного капіталу (тис. дол.), показника 

рентабельності власного капіталу (ROE, %)  

групи компаній «Славія» у 2017–2019 рр. 
Примітка: систематизовано автором на основі [75]  

 

Таким чином, нами у контексті нашого дисертаційного дослідження 

проведено аналіз ефективності хеджування підприємницьких ризиків на 
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прикладі групи компаній «Славія», до складу якого входять українські 

підприємства – виробники продуктів з сої та насіння соняшнику, підприємства, 

які займаються трейдингом сільськогосподарської продукції, транспортні, 

елеватори та підприємства інших юрисдикцій. Ретроспективний аналіз довів, 

що група компаній «Славія» працює на зростаючому ринку й має усі 

передумови для підвищення обсягу реалізації.  

Проведений нами аналіз звіту про фінансові результати підтвердив 

обґрунтованість цінової політики досліджуваних груп компаній «Славія». За 

аналізований період збільшилась виручка від реалізації, проведено 

оптимізаційних заходів, унаслідок яких собівартість реалізованої продукції 

зменшилась, валовий прибуток підвищився. За 2019 р. група компаній «Славія» 

мала прибуток завдяки тому, що було прораховано різні варіанти діяльності й 

обрано оптимальний, за якого група компаній «Славія» й матиме прибуток. 

Проте варто зазначити, що ліквідність підприємства зменшилась. Значну частку 

в оборотних активах підприємства займають запаси. Аналізуючи коефіцієнти 

ділової активності, нами було простежено позитивну тенденцію: період 

обороту дебіторської заборгованості збільшився і запаси знизились.  

Зазначимо, що операційний цикл, як тривалість часу від закупівлі 

сировини до отримання грошових коштів від покупців, групи досліджуваних 

компаній збільшився, фінансовий цикл, який відображає тривалість часу від 

сплати за сировину до отримання грошових коштів від покупців-зменшився. 

Отже, можемо стверджувати, що розрахований коефіцієнт покриття 

підтверджує спроможність групи компаній «Славія» сплачувати проценти за 

кредитними зобов’язаннями й уникнути банкрутства. 

У контексті нашого дослідження раціональним виглядатиме аналіз 

фінансового стану кожного українського підприємства, яке входить до групи 

компаній «Славія». Отже, першим підприємством досліджуваної групи 

компаній ми розглянемо ПрАт «Пологівський ОЕЗ» – виробниче підприємство, 

яке займається експортом продукції та реалізацією на території України. 
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Таким чином, аналізуючи звіт про фінансові результати 

ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», (Додаток А, табл. А.20) слід наголосити, що у 2019 

р. чиста виручка від реалізації збільшилась на 11 848 тис. дол. порівняно з 2018 

р., або на 10,2 %. Цей приріст свідчить про тенденцію до збільшення попиту, а 

також підтвердження ведення ефективної політики продажу. Валовий прибуток 

компанії в 2019 р. – 16 284 тис. дол., що на 6931 тис. дол. більше, ніж у 2018 р. 

Отже, робимо висновок, що підвищення валового прибутку майже на 74,1 % 

вказує на обґрунтованість цінової політики. 

Проведення дослідницького оцінювання підтвердило наші передбачення, 

що протягом 2017–2019 рр. ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» зуміло наростити 

обсяги власних господарських операцій і збільшити виручку від реалізації з 117 

025 тис. дол. (2017 р.) до 128 092 тис. дол. (2019 р.), тобто виручка зросла на 

109,5 %. Як показують результати нашого дослідження, через низку 

оптимізаційних заходів собівартість реалізованої продукції зросла меншою 

мірою: на 105,5 % за 2017–2019 рр., що викликало підвищення валового 

прибутку підприємства: валовий прибуток 2019 р. на 147,7 % був вищим від 

валового прибутку 2017 р. Основні фінансові показники діяльності ПрАТ 

«Пологівський ОЕЗ» за 2017–2019 рр. відображені на діаграмі рис. 2.18.  

 
Рис. 2.18. Основні фінансові показники діяльності підприємства  

ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за 2017–2019 рр., тис. дол. 
Примітка: систематизовано автором на основі [75]  
 

В теорії підсумковим показником діяльності підприємства вважається 

коефіцієнт прибутковості акціонерного капіталу, який зіставляє чистий 
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прибуток після сплати податків із капіталом, вкладеним акціонерами в 

підприємство. Високий рівень прибутковості акціонерного капіталу 

характеризує перспективність вкладень капіталу в підприємство і ефективність 

управління витратами. На практиці після проведеного аналізу ми робимо 

висновок, що ROE протягом 2017–2019 рр. збільшився з 7,4 до 17 %. Такий 

високий рівень дохідності акціонерного капіталу, на нашу думку, характеризує 

перспективність вкладень капіталу в фірму та ефективність управління 

витратами (Додаток А, табл. А.21). 

Рентабельність продажу характеризує ефективність діяльності 

підприємства. Рентабельність продажу ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» в 2019 р. 

становила 12,7 %, тобто збільшилась на 35 % у 2019 р. у зіставленні з 2017 р. 

Коефіцієнт чистої рентабельності характеризує рентабельність підприємства з 

урахуванням усіх витрат, пов’язаних із реалізацією продукції. У 2019 р. 

коефіцієнт чистої рентабельності ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» зафіксований на 

рівні 2,0 %, що продемонструвало його зниження порівняно з 2018 р. 

Теоретично помітний вплив на чистий прибуток і коефіцієнт чистої 

рентабельності мають курсові різниці, й отже, робимо висновок, що це не 

показники операційної діяльності, а результат впливу процесу коливання курсу 

долара і подальшої девальвації гривні  (Додаток А, табл. А.22). 

Наступним підприємством у дослідженні груп компаній «Славія» є 

підприємство «ДП ІІ Сангрант Плюс», яке займається експортом зернобобових, 

переробкою насіння соняшнику і соєвих бобів на потужностях 

ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» і реалізацією продукції переробки на території 

України і закордон. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

«ДП ІІ Сангрант Плюс» подані в Додатку А, табл. А.23. 

Аналізуючи звіт про фінансові результати «ДП ІІ Сангрант Плюс», слід 

наголосити, що в 2019 р. чиста виручка від реалізації збільшилась на 4153 тис. 

дол. порівняно з 2018 р., або 8,7 %. Валовий прибуток компанії в 2019 р. 

становив 8066 тис. дол., що на 4194 тис. дол. більше, ніж у 2018 р. Підвищення 

валового прибутку майже на 253,9 % відбулась, на нашу думку, завдяки зміні 
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політики продажу і впровадженню оптимізаційних заходів з реалізації 

продукції, виготовленої на давальницьких умовах. 

Отже, після вивчення звіту про фінансові результати «ДП ІІ Сангрант 

Плюс», ми можемо стверджувати, що виручка від реалізації зменшилась із  

55 303 тис. дол. у 2017 р. до 51 781 тис. дол. у 2019 р., або на 6,4 %. Зниження 

обсягу реалізації продукції відбулось, на нашу думку, як наслідок 

волатильності ринку експорту зернобобових. Собівартість реалізованої 

продукції впала на 16,1 % за 2017–2019 рр., що привело до підвищення 

валового прибутку підприємства. Компанія у 2019 р. мала операційний 

прибуток 1984 тис. дол.; чистий прибуток становив 2023 тис. дол. Отже, 

робимо підсумок, що сукупні операційні витрати знизились порівняно з 2018 р. 

(Додаток А, табл. А.24).  

Як свідчить аналіз показників, поданий у Додатку А, табл. А.25, збиткові 

витрати майже не зазнали змін. І лише у 2019 р. валового прибутку виявилось 

достатньо, щоб покрити усіх витрат підприємства. Показник прибутковості 

акціонерного капіталу має від’ємне значення, оскільки саме від’ємне значення 

має власний капітал. ROE в  2019 р. становило –65,5 %.  

Наступною компанією групи «Славія», яке становить інтерес у контексті 

нашого дослідження, є ТОВ «Біо Агро» – виробниче підприємство, яке 

займається гранулюванням лушпиння соняшникового і виробництвом зеленої 

електроенергії. Основні показники діяльності ТОВ Біо Агро та їх аналіз подано 

в Додатку А, табл. А.26. 

Аналізуючи звіт про фінансові результати ТОВ «Біо Агро», слід 

підкреслити, що в 2019 р. чиста виручка від реалізації збільшилась на 567 тис. 

дол. порівняно з 2018 р., або на 53,4 %. Валовий прибуток компанії в 2019 р. 

становив 232 тис. дол. Цей показник майже не зазнав змін протягом двох 

останніх років. Собівартість реалізації збільшилась у 2019 р. на 67,9 % у 

зіставленні з 2018 р. За 2019 р. підприємство мало незначний прибуток. ТОВ 

«Біо Агро», на нашу думку мало б отримати прибуток в 2018 р., проте у зв’язку 
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з запуском нового виду діяльності, а саме експорт зернобобових, не було 

враховано негативного впливу курсових різниць валют. 

Показовим для нашого дисертаційного дослідження є звіт компанії групи 

«Славія» ТОВ «Сонячне насіння Плюс з елеваторами», яка надає послуги 

переважно підприємствам групи компаній «Славія» зі зберігання, сушіння, 

відвантаження соняшника, соєвих бобів, зернобобових. Основні показники 

діяльності зведено в Додатку А, табл. А.27. 

Аналізуючи звіт про фінансові результати ТОВ «Сонячне насіння Плюс з 

елеваторами», слід вказати, що протягом трьох досліджуваних років виручка 

від реалізації  та собівартість залишались незмінними. Загалом діяльність цього 

підприємства легко спрогнозувати, оскільки ми маємо чіткі параметри, а саме – 

ємність елеваторів та обсяги послуг, які підприємство надає в холдингу. В 

2018 р. підприємство зазнало збиток за рахунок підвищення адміністративних 

витрат: у 2018 р. ці витрати підвищились на 119 % порівняно з 2017 р. 

Компанія групи «Славія» ТОВ «Ескорт-Агро» позиціонує як основний 

вид діяльності будівельно-монтажні роботи. Втім з 2019 р. підприємство 

розпочало займатися переробкою насіння соняшнику на давальницьких умовах 

й експортувати продукцію переробки. Беручи до уваги показники діяльності 

звіт про фінансові результати ТОВ «Ескорт-Агро» (Додаток А, табл. А.28), у 

2019 р. чиста виручка від реалізації зрослі на 32 180 тис. дол. порівняно з 2018 

р. Цей приріст відбувся завдяки впровадженню нового виду діяльності – 

переробки насіння соняшника та експорту продукції переробки. Валовий 

прибуток компанії в 2019 р. становив 3569 тис. дол., що на 2634 тис. дол. 

більше, ніж у 2018 р.  

Результат нашого дослідження свідчить, що протягом 2017–2019 рр. 

ТОВ «Ескорт-Агро» зуміло накопичити обсяги власних господарських операцій 

і підвищити виручку від реалізації з 5596 тис. дол. у 2017 р. до 34 338 тис. дол. 

у 2019 р. Значення інших фінансових показників також мала тенденцію до 

зростання: операційний прибуток 2019 р. становив 2899 тис. дол., і за 
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підсумками 2019 р. чистий прибуток після сплати податків зафіксовано на рівні 

2843 тис. дол. (Додаток А, табл. А.28). 

У контексті нашого дослідження ефективності хеджування 

підприємницьких ризиків на прикладі групи компаній «Славія» зупинимось на 

вивченні показників звіту про фінансові результати ТОВ «ТД Славія». Отже,  у 

2019 р. чиста виручка від реалізації зменшилась на 434 тис. дол. порівняно з 

2018 р. У 2019 р. підприємство мало збиток. На нашу думку, причиною цього 

стало те, що на сьогодні підприємство перебуває на стадії реорганізації, у 

зв’язку з чим і була припинена я торгівля в різницю. Як планують  в компанії, 

вонимаютьнамір залишити лише оптову торгівлю продукцією переробки 

соняшника.  

Таким чином, беручи до уваги результати діяльності компаній групи 

«Славія», ми можемо зробити такі висновки: значний вплив на фінансовий 

результат групи з українських підприємств мають «ДП ІІ Сангрант Плюс» і 

ПрАТ «Пологівський ОЕЗ». Інші підприємства або мають незначний обсяг 

реалізації, або є внутрішньо груповими і під час складання консолідованого 

звіту  доходи та витрати таких компаній ілюмінуються (Додаток А, табл. А.29). 

Основним же видом діяльності ТД «Славія» залишається оптова та роздрібна 

торгівля на території України.  

Таким чином, беручи до уваги предмет нашого дослідження ефективності 

хеджування підприємницьких ризиків на прикладі групи компаній «Славія» 

можемо зробити такі висновки. Зважаючи на погіршення функціонування 

підприємств-експортерів, що відбувається за умови негативного впливу 

чинників зовнішнього і внутрішнього середовищ, відсутності дієвих 

інструментів налагодження їх розвитку, підтримки з боку державної влади, 

існує нагальна потреба у впровадженні способів відновлення фінансового стану 

підприємств. Ще однією причиною нестабільного становища підприємств є 

неефективність процесу використання інструментів хеджування, що 

безпосередньо впливає на виробництво, збут продукції, результати 

господарської діяльності, розмір отриманого прибутку, рівень 
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конкурентоспроможності і задоволення потреб споживачів. Таким чином, на 

нашу думку, для успішного функціонування підприємств-експортерів, 

покращення їх виробничо-господарської діяльності, зміцнення позицій на 

ринку та охоплення нових ринків збуту, максимізації прибутку і мінімізації 

витрат ми вбачаємо доцільним застосування сучасних методів, інструментів, 

підходів, механізмів до управління ефективністю діяльності. 

 

 

2.3. Визначення рівня хеджування підприємницьких ризиків за умови 

їх мінімізації на підприємствах-експортерах  

  

На сьогодні компанії використовують стратегії хеджування для 

управління широким спектром експозицій, що охоплюють дислокації товарного 

ринку, коливання валюти, коливання процентних ставок тощо. Але їх зусилля 

щодо зменшення цих ризиків не завжди є успішними. Багато компаній не готові 

до зростаючих викликів сучасного бізнес-середовища, що ставить їх у значні та 

зростаючі негаразди. 

Навігація на товарних та фінансових ринках зростає серед геополітичної 

невизначеності та непослідовних правил на континентах. Багато великих 

підприємств мають значну ступінь ризику нестабільності валюти та ризику 

цінових цін у своїх ланцюгах поставок. Підприємства повинні зрозуміти 

складність фінансових деривативів та процентні ставки за фінансовими 

інструментами зі змінною та фіксованою ставкою. Нестабільність, притаманна 

торгівлі товарами, є постійним головним ризиком для учасників галузі, тоді як 

операції з  валютами (FX) можуть бути ризиковими, особливо якщо між 

контрагентами є основні розбіжності. Управління ризиком за допомогою 

правильно структурованих хеджувань при забезпеченні дотримання 

відповідних регуляторних заходів залишається актуальним. 

Зростаюча кількість досліджень ілюструє масштаби та витрати 

неефективного хеджування та управління ризиками. Наприклад, глобальне 
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обстеження іноземних валют Deloitte 2019 року 133 компаній виявило, що 60 

відсотків вважають, що їх валютні хеджування постраждали через відсутність 

видимості, зумовлену складністю та неадекватними інвестиціями в 

автоматизацію. Компанії, на які впливає вплив, охоплюють споживчу та 

промислову продукцію; енергія та ресурси; банки; науки про життя та охорону 

здоров'я; і технології, засоби масової інформації та телекомунікації. Ще одне 

дослідження с Ернст енд Янг, Очікуючи більше від управління ризиками, 

виявляє, що компанії стикаються з серйозною загрозою та втрачають 

можливості через неспроможність визнати та керувати зростаючою 

невизначеністю в умовах колишнього середовища.  

Хеджування – одна із стратегій, що дає можливість обмежити ризики  

певною мірою та реалізувати прибутки в умовах, коли рух цін валют 

непередбачуваний, оскільки ринкові сили відрізняються мінливістю глобальної 

фінансової стабільності. Це стратегія, яка має на меті зберегти потенційний 

прибуток шляхом заморожування валютних цін на фіксовану майбутню дату, 

що дуже схоже на страхування. Тут, в основному, хеджер фіксує ціну на 

певному рівні, щоб покрити ризик руху цін вгору та вниз. Тому створення 

стратегій, таких як зайняття довгих позицій на форвардних ринках та усунення 

ризиків та невизначеностей для операцій, що здійснюються в іноземній валюті, 

є дуже важливим. Це допомагає зрозуміти витрати, а в свою чергу сприяє 

збільшенню вартості   бізнесу. У випадку імпортерів та експортерів, міжнародні 

операції переважно залежать від значень долара. Отже, хеджування для них є 

головним для покриття від ризику зміни значень валюти. В іншому випадку є 

шанси втратити прибуток при несприятливих рухах валюти. За допомогою 

хеджування імпортер / експортер блокує поточну вартість для певної транзакції 

за допомогою валютних опціонів або майбутніх контрактів від Лондонської 

міжнародної біржі фінансового майбутнього або Чиказької товарної біржі тощо 

(вони також дозволяють остаточні курси обміну, ніж фіксована точка).  

Перш ніж застосовувати політику хеджування, компанія повинна оцінити 

свою валютну валюту та обмінний курс на ринку, щоб вона мала чітку картину 

https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/risk/articles/2016-global-foreign-exchange-survey.html
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Expecting_more_from_risk_management/$FILE/EY-expecting-more-from-risk-management.pdf
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свого впливу та змогла краще оцінити, як керувати нею. Відомо, що коли 

компанія здійснює операції у іншій валюті, ніж її національна валюта, вона 

переходить на ринкову позицію. Якщо компанія вирішить не хеджувати, вона 

буде повністю схильна до коливань валюти до моменту погашення рахунку. В 

результаті компанія фіксуватиме приріст або збитки від обмінного курсу на 

своїх рахунках.  У рідкісних випадках, коли компанії прийняли цю стратегію, 

основними причинами були відсутність доступу до інструментів хеджування 

або компанія, що веде глобальну політику, не пристосовану до місцевих ринків.  

Наприклад, хеджування валюти захищає від нестабільності валюти, будь 

то при ослабленні або посиленні курсу долара. Нехай контракт, укладений в 

певну дату, становить 200 000 доларів США, а курс долара в той же день – 

62,00 INR. Платежі погоджуються здійснювати через два місяці. Припустимо, 

що на дату закінчення курсу курс долара становить 60,00 INR. Експортер 

отримує 12000000 INR замість 12400000 INR, що призводить до втрати в 

розмірі 4 000 000. Тут переважніше хеджування валюти проти контракту. така 

практика краща, ніж традиційні способи, тут   корисно зафіксувати ціни, які 

заздалегідь вирішуються взаємно. Таким чином, втрата зведена до мінімуму, 

що має велике значення для збереження   бізнесу.  

Відмітимо, що витрати на хеджування зазвичай прості; проте, ці витрати 

можуть з часом стати істотними [9]. Комісії сплачуються брокеру за 

адміністративні витрати та на експлуатацію та регулювання ф'ючерсів. Ці 

витрати можуть становити від $9 до $35 або більше за замовлення – або на 

замовлення на купівлю, або на продаж. Тому для виходу на ринок та виходу із 

нього загальні витрати можуть становити від 18 до 70 доларів або більше. 

Зауважимо, що маржинальні кошти виплачуються лише на ф'ючерсних 

позиціях, а не опціонованих позиціях, тому маржа відноситься до коштів, 

розміщених на брокерському рахунку для покриття потенційних втрат [12]. 

Підкреслимо, що початкова маржа потрібна для початку торгів. Як правило, 

ф'ючерсна позиція вимагатиме початкової вартості від 3% до 10% від фактичної 

вартості контракту, що торгується. Точний відсоток визначається ф'ючерсною 

http://www.savedesk.co/blog/forex-hedging-for-companies-simplified
http://www.savedesk.co/blog/the-core-components-of-cross-currency-swaps
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біржею. В той же час маржа технічного обслуговування використовується для 

збільшення початкового рахунку націнки. Відмітимо, що якщо компанія 

прийме стратегію систематичного хеджування, вона не матиме майже ніякого 

впливу валютних операцій [73]. Зважаючи на те, що ринок валютних операцій є 

надзвичайно мінливим, і темпи змінюються за короткий проміжок часу, 

неможливо не впливати на обмін валют. Зворотний бік систематичного 

хеджування – це можливість втрати, якщо курс обміну змінюється сприятливо 

протягом періоду хеджування. Тому підприємства-експортери обирають шлях 

хеджування для забезпечення стійкості проти коливань валюти, що є наявним 

запобіганням мінімізації ймовірності втрат.  

На рис. 2.19 представлена структурно-логічна схема удосконаленого 

процесу пошуку необхідного рівня хеджування підприємницьких ризиків 

підприємств.  

 
Рис. 2.19. Процес пошуку необхідного рівня хеджування 

підприємницьких ризиків підприємств  
Примітка: авторська розробка на основі [73]  

 

Таким чином, методи хеджування допомагають розширювати бізнес-

можливості, оскільки дії плануються раніше. Маючи мінімальний ризик втрати, 

З’ясування факторів впливу на  підприємницькі ризики. 
Встановлення взаємозв’язку видів ризиків зі сформованого портфеля ризиків. 

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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є різноманітний вибір відповідних сценаріїв, що дає можливість гарантованого 

захисту  від ринкових підйомів після укладення договору. Відмітимо, що 

фінансові ринки неконтрольовані, однак, завжди краще захистити свій бізнес, 

щоб звузити несправні втрати. Тому необхідно кожного разу робити  розумний 

вибір, обираючи хеджування та передбачуючи прибуток від несприятливого 

фінансового клімату [78].  

Ми пропонуємо розглядати хеджування підприємницьких ризиків у більш 

широкому сенсі, включаючи комплексів підприємницьких ризиків не тільки 

фінансових. Тому для оцінювання рівня хеджування підприємницьких ризиків 

розглянемо їх ймовірнісні рівні областей.  

У Додатку А, табл. А.30 представлені ймовірнісні рівні областей 

підприємницьких ризиків. 

На нашу думку потрібно складну систему оцінювання рівня хеджування 

підприємницьких ризиків за умови їх мінімізації на підприємствах-експортерах 

розглянути у вигляді чотири рівневої ієрархії, що дасть можливість із 

застосуванням математичних методів оброки реальних статистичних даних із 

застосуванням теорії часових рядів знайти реальне вищезазначене оцінювання. 

Для визначення вагових коефіцієнтів для елементів груп відповідно до 

кожного рівня ієрархії будемо застосовувати експертні оцінювання елементів 

попарно, що дасть можливість внесення мінімальної похибки у результат. Тому 

для опрацювання рівнів ієрархії і знаходження вагомості елементів в групах 

кожного рівня приведено нормативне значення випадкових матриць для їх 

узгодженість з експертними матрицями (табл. 2.2), що дасть можливість 

агрегувати надійний варіант експертної матриці попарного порівняння 

важливості елементів в групі, що буде корелюватися із генерованими 

випадковими матрицями таких же порядків за методом Крилова [85]. 

Приведемо формулу знаходження похибки при встановленні експертизи, 

що дасть можливість висновків про адекватність складених експертних матриць 

до відображеної реальності: 
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 0,1
( 1)

n
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n
λ

ζ
−

≤
− ⋅ , (2.2) 

 

де 
nλ  – максимальне значення із усіх  власних чисел експертної матриці,  

n – порядок експертної матриці, 

nζ – нормативне значення випадкових матриць для їх узгодженість з 

експертними матрицями, що береться із табл. 2.2.  

Таблиця 2.2 

Нормативне значення випадкових матриць для їх узгодженість  

з експертними матрицями 

Порядок матриці, n  Нормативне значення 
nζ  

3 0,58 
4 0,9 
5 0,12 
6 1,24 
7 1,32 
8 1,41 
9 1,45 

Примітка: розраховано автором на основі [6]  

 

Для оцінювання експертами важливості елементів кожної групи 

необхідно обрати відносну шкалу важливості оцінювання. Таких шкал існує 

достатня кількість з різними балами оцінювання. Для нашого випадку в 

табл. 2.3 приведена запропонована шкала якісних оцінок експертизи [72]. 

Таблиця 2.3 

Шкала якісних оцінок експертизи 
Інтенсивність (вага) 

відносної важливості для 
двох елементів Пряма 

(обернена) 

Якісна оцінка (терм 
лінгвістичної змінної) Пояснення 

1 (1) Рівноважливі Обидва елементи за важливістю однакові (самі 
елементи при порівнянні із собою теж однакові)  

2 (1/2) Не набагато важливіший Невелика пріоритетність одного елемента над іншим 
3 (1/3) Суттєво важливіший Перший елемент суттєво вагоміший за інший  
4(1/4) Значно важливіший Перший елемент значно вагоміший за інший 
5(1/5) Абсолютно важливіший Перший елемент максимально вагоміший за інший 

Примітка: розраховано автором на основі [72] 
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Для чіткого проходження експертного оцінювання необхідно  

виробити чіткий алгоритм цього процесу [73]. Спочатку формуються групи 

експертів для оцінювання кожного виду ризиків (Додаток Б, табл. Б.1).  

Необхідно провести моніторинг складеного ієрархічного дерева, яке відображає 

якісну оцінку і внести поправки у його структуру. Формування  

експертних матриць проводиться шляхом групового обговорення  

експертів і кожного разу після перевірки складених матриць на адекватність, 

експертна матриця переглядається, поки похибка не буде сприйнятною [97]. 

Поступово складаються експертні матриці усіх рівнів ієрархії і за методом 

Сааті знаходяться вагові коефіцієнти елементів відповідно до кожного рівня 

ієрархії [98]. 

Враховуючи послідовність кроки узагальнено алгоритм процесу 

експертизи, що представлено на рис. 2.20. 

У табл. 2.4 приведено два рівня ієрархії оцінювання хеджування 

підприємницьких ризиків за умови їх мінімізації 

Таблиця 2.4 

Два рівня ієрархії оцінювання хеджування підприємницьких ризиків  

за умови їх мінімізації  
Перший рівень Ієрархії 

(позначення) 
Другий рівень Ієрархії 

(позначення) 
рівень  хеджування 

підприємницьких ризиків за 
умови їх мінімізації 

(А1) 

Фінансові 
(А11) 

Ринкові 
(А12) 

Інноваційно-технологічні 
(А13) 

Інфрастуктурно-інформаційні 
(А14) 

Соціальні 
(А15) 

 Публічного менеджменту 
(А16) 

Примітка: авторська розробка на основі [73] 
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Рис. 2.20. Алгоритм процесу експертизи 

Примітка: авторська розробка на основі [72]  

 

 

За встановленим алгоритмом (рис. 2.20) були складені експертні матриці 

попарного порівняння елементів у відповідних групах. У табл. 2.5 приведена 

експертна матриця для порівняння елементів другого рівня ієрархії.  

Формування експертної групи 

Обговорення проблеми: моніторинг ієрархічного дерева 

Формування експертної матриці другого рівня ієрархії 

 

 Оголошення результатів вагових коефіцієнтів експертної 
матриці другого рівня 

Рішення не прийнято 

Рішення прийнято 

Похибка 
експертизи 

… 

Формування експертних матриць третього рівня ієрархії 

  

 Оголошення результатів вагових коефіцієнтів експертних 
матриць третього рівня 

Рішення не прийнято 

Рішення прийнято 

Похибка 
експертизи 

 Оголошення результатів вагових коефіцієнтів експертних 
матриць четвертого рівня 
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Таблиця 2.5 

Експертна матриця для порівняння елементів другого рівня ієрархії 
 А11 А12 А13 А14 А15 А16 

А11 1 2 3 3 3 4 

А12 0,5 1 2 4 1 3 

А13 0,33 0,5 1 4 3 2 

А14 0,33 0,25 0,25 1 4 2 

А15 0,33 1 0,33 0,25 1 3 

А16 0,25 0,33 0,5 0,5 0,33 1 

Примітка: авторська розробка на основі [73] 
 

Згідно даним табл. 2.6 знаходимо максимальне власне число матриці і, 

перевіряючи похибку визначаємо вагові коефіцієнти, що представлені у 

табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Вагові коефіцієнти елементів другого рівня ієрархії 
 Максимальне власне 

число матриці 

Похибка Вагові коефіцієнти 

А11 
6 6,7λ =  

( 1)
6,7 6 0,1129
5 1,24

n

n

n
n
λ

ζ
−

=
− ⋅

−
= ≤

⋅

 

0,347199 

А12 0,21447 

А13 0,178287 

А14 0,104974 

А15 0,093365 

А16 0,061705 

   Сума =1 

Примітка: авторська розробка на основі [72] 
 

У табл. 2.7 приведено три рівня ієрархії оцінювання хеджування 

підприємницьких ризиків за умови їх мінімізації. 

У табл. 2.8 приведена експертна матриця для порівняння  

елементів третього рівня ієрархії. Розглядається група валютних, фінансово-

кредитних та податково-тарифних ризиків.  
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Таблиця 2.7 

Три рівня 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 зовнішньо- 
економічні (А121) 

Кон’юнктурні (А122) 
Маркетингові (А123) 

Інноваційно-
технологічні 

(А13) 

Техніко-технологічні (А131) 
Інвестиційно-інноваційні (А132) 

Інфрастуктурно-
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) 

Примітка: авторська розробка на основі [73] 

 

Таблиця 2.8 

Таблиця експертних матриць третього рівня ієрархії 
 А111 А112 А113 

А111 1 2 3 

А111 0,5 1 3 

А113 0,33 0,33 1 

Примітка: авторська розробка на основі [73] 
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Згідно даним табл. 2.8 знаходимо максимальне власне число матриці і, 

перевіряючи похибку визначаємо вагові коефіцієнти, що представлені у 

табл. 2.9.  

Таблиця 2.9 

Вагові коефіцієнти елементів третього рівня ієрархії 
 Максимальне власне число 

матриці 
Похибка Вагові коефіцієнти 

А111 
3 3,09λ =  

( 1)
3,09 3 0,077
2 0,58

n

n

n
n
λ

ζ
−

=
− ⋅

−
= ≤

⋅

 
0,528329 

А111 0,332826 
А113 0,138845 

   Сума =1 

Примітка: авторська розробка на основі [72] 
 

У табл. 2.10 приведена експертна матриця для порівняння елементів 
третього рівня ієрархії. Розглядається група ринкових та зовнішньо-
економічних, кон’юнктурних та маркетингових ризиків.  

Таблиця 2.10 

Таблиця експертних матриць третього рівня ієрархії 
 А121 А122 А123 

А121 1 3 4 
А122 0,33 1 3 
А123 0,25 0,33 1 

Примітка: авторська розробка на основі [72] 
 

Згідно даним табл. 2.10 знаходимо максимальне власне число матриці і, 
перевіряючи похибку визначаємо вагові коефіцієнти, що представлені у 
табл. 2.11.  

Таблиця 2.11 

Вагові коефіцієнти елементів третього рівня ієрархії 
 Максимальне власне число 

матриці 
Похибка Вагові коефіцієнти 

А111 
3 3,06λ =  

( 1)
3,06 3 0,056
2 0,58

n

n

n
n
λ

ζ
−

=
− ⋅

−
= ≤

⋅

 

0,615204026 
А111 0,26781639 
А113 0,116979583 

   Сума =1 

Примітка: авторська розробка на основі [73] 
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У табл. 2.12 приведена експертна матриця для порівняння елементів 
третього рівня ієрархії. Розглядається група інноваційно-технологічних 
соціальних ризиків та ризиків публічного менеджменту.  

Таблиця 2.12 

Експертні матриці третього рівня ієрархії та їх вагові коефіцієнти  
 А131 А132 Вагові коефіцієнти 

А131 1 2 0,666667 
А132 0,5 1 0,333333 

 А151 А152  
А151 1 3 0,750941 
А152 0,33 1 0,249059 

 А161 А162  
А161 1 4 0,791234 
А162 0,25 1 0,207051 

Примітка: авторська розробка на основі [72] 
 

У табл. 2.13 приведена експертна матриця для порівняння елементів 
третього рівня ієрархії. Розглядається група інфрастуктурно-інформаційних 
ризиків.  

Таблиця 2.13 

Таблиця експертної матриці третього рівня ієрархії 
 А141 А142 А143 А144 А145 

А141 1 2 2 3 3 
А142 0,5 1 1 2 2 
А143 0,5 1 1 2 1 
А144 0,33 0,5 0,5 1 1 
А145 0,33 0,5 1 1 1 

Примітка: авторська розробка на основі [73] 
 

Згідно даним табл. 2.13 знаходимо максимальне власне число матриці і, 
перевіряючи похибку визначаємо вагові коефіцієнти, що представлені у 
табл. 2.14. 

Таблиця 2.14 
Вагові коефіцієнти елементів другого рівня ієрархії 

 Максимальне власне число 
матриці 

Похибка Вагові коефіцієнти 

А141 
6 5,04λ =  

( 1)
5,04 5 0,08333
4 0,12

n

n

n
n
λ

ζ
−

=
− ⋅

−
= ≤

⋅

 

0,347199 
А142 0,21447 
А143 0,178287 
А144 0,104974 
А145 0,093365 

   Сума =1 

Примітка: авторська розробка на основі [73]  
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Отже, знайдено вагові коефіцієнти другого і третього рівнів ієрархії , що є 

основою для знаходження рівня хеджування підприємницьких ризиків за умови 

їх мінімізації на підприємствах-експортерах.  

Визначивши три рівня, як показано у табл. 2.2 можна намалювати 3 рівні 

ієрархії у вигляді ієрархічного дерева, як показано на рис. 2.21. 

 
Рис. 2.21. Три рівні ієрархії у вигляді ієрархічного дерева  

згідно табл. 2.2 
Примітка: авторська розробка основі [72] 

 

У табл. 2.15 визначено четвертий рівень ієрархії оцінювання хеджування 

підприємницьких ризиків за умови їх мінімізації. 

Таблиця 2.15 

Четвертий рівень ієрархії оцінювання фінансових ризиків   
Третій рівень  

ієрархії 
Четвертий рівень ієрархії 

(набір всеможливих показників) 
Валютні 
 (А111) 

Ефективність валютних форвардів, ф'ючерсів, опціонів та свопів (А111
1) 

Ефективність страхування валютних ризиків для підприємств-експортерів (А111
2 

)  
  
 

Співвідношення валютних пасивів до активів (А111
3 ) 

Фінансово-
кредитні 

(А112) 

Індекс обсягів виробництва (А112
1) 

частка прибутку у доході (А112
2) 

Маржинальний дохід (А112
3) 

Розмір заборгованості, в т. ч. простроченої (А112
4) 

Рентабельність активів (А112
5) 

Рівень платоспроможності ( експортерів) (А112
6) 

Індекс капіталовкладень (А112
7) 

Частка довгострокових кредитів у позикових коштах (А112
8) 

Коефіцієнт фінансової залежності (А112
9) 

Ефективність страхування ризиків та втрат (А112
10) 

Коефіцієнт фінансової автономії (А112
11)  

Співвідношення фінансового боргу до показника EBITDA (А112
12) 

Податково-
тарифні(А113) 

Величина податків і платежів у загальній сумі зобов’язань (А113
1) 

Величина податків і платежів у загальній сумі прибутку (А113
2) 

Ефективність податкових пільг (А113
3) 

Достатність бюджетного фінансування (А113
4) 

Ефективне управління зі зміною митних тарифів (А113
5) 

 Співвідношення податкових пасивів до податкових активів (А113
6) 
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Примітка: авторська розробка на основі [73]  

Як видно із табл. 2.15 нами було виокремлено тільки види фінансових 

ризиків, які стосуються хеджування (валютні, фінансово-кредитні, податково-

тарифні). Що стосується значимого набору показників, що відповідає кожному 

виду фінансового ризику, то ми пропонуємо значно ширший набір показників, 

який будемо звужувати завдяки економетричному аналізу і обирати найбільш 

впливовіші показники. Деякі показники такі, як ефективність валютних 

форвардів, ф'ючерсів, опціонів та свопів, ефективність страхування валютних 

ризиків для підприємств-експортерів, ефективність страхування ризиків та 

втрат, ефективність податкових пільг, ефективне управління зі зміною митних 

тарифів, будуть якісно оцінені шляхом опитування середнього і вищого 

менеджменту підприємств групи «Славія». Після обробки анкетування ми 

одержимо відповіді на різні аспекти, зокрема, на здійснення фінансового 

планування, проведення контролю фінансового стану, достатності фінансових 

ресурсів для покриття втрат в разі зриву запланованих експортних поставок, а 

також достатності фінансових ресурсів для забезпечення очікування 

необхідного рівня цін на ринку. Усі інші показники будуть визначені кількісно, 

як середні вибіркові статистичних значень підприємств за певний період. 

У табл. 2.16 визначено четвертий рівень ієрархії оцінювання хеджування 

ринкових ризиків за умови їх мінімізації.  

Таблиця 2.16 

Четвертий рівень ієрархії оцінювання ринкових ризиків   
Третій рівень  

ієрархії 
Четвертий рівень ієрархії 

(набір всеможливих показників) 
1 2 

Ринкові та 
зовнішньо-

економічні (А121) 

Коефіцієнт Герфіндала-Хіршмана  на цільовому ринку (А121
1) 

Коефіцієнт ринкової віддачі активів (А121
2) 

Рівень конкурентоспроможності і якості продукції (А121
3) 

Співвідношення валової і товарної продукції (А121
4) 

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності (А121
5) 

Індекс зростання фізичного обсягу експорту (А121
6) 

Рентабельність експортних операцій (А121
7) 

Ринкова частка підприємства на ринку (А121
8) 

Рівень активності ринку (рівень місткості ринку; рівень конкуренції) (А121
9) 

Рівень конкурентної переваги підприємства на цільових ринках (А121
10)  

Кон’юнктурні  
(А122 ) 

Ефективність цінової політики підприємства (А122
1  ) 

Ефективність місії підприємства  (А122
2) 

Ефективність цінової політики (А122
3) 
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Ефективність збутової політики (А122
4) 

Середня реальна заробітна плата на цільовому ринку (А122
5) 

Продовження табл. 2.16 
1 2 

Маркетингові 
(А123)  

Співвідношення маркетингових витрат до валової виручки (А123
1) 

Ефективність цілей маркетингу  (А123
2) 

 Ефективність STP-маркетингу  (А124
3) 

Ефективність маркетингового комплексу підприємства (А124
4)  

Ефективність засобів комунікації (А124
5)  

Ефективність товарної політики підприємства (А124
6) 

Примітка: авторська розробка на основі [73] 

 

Підкреслимо, що у табл. 2.16 показники такі, як коефіцієнти (А121
1), 

(А121
2), (А121

4), (А121
6), (А121

7), (А121
8) визначаються кількісними методами, усі 

інші – якісними експертними оцінками за результатами анкетування шляхом 

опитування високого і середнього менеджменту підприємств розглядаємої 

групи «Славія». 

Відзначимо, що інноваційні  технології обумовлюють нові рішення, 

подальші інновації та нові способи зв'язку з підприємствами на конкурентних 

ринках. Але, як і будь-яка можливість для зростання, вони також несуть із 

собою підприємницькі ризики. У табл. 2.17 визначено четвертий рівень ієрархії 

оцінювання хеджування інноваційно-технологічних ризиків за умови їх 

мінімізації. 

Таблиця 2.17 

Четвертий рівень ієрархії оцінювання інноваційно-технологічних ризиків   
Третій рівень  

ієрархії 
Четвертий рівень ієрархії 

(набір всеможливих показників) 

Техніко-
технологічні 

(А131) 

Співвідношення показника капітальних витрат до  валової виручки (А131
1) 

Ступінь зносу основних виробничих фондів (А131
2) 

Завантаження спеціалізованого обладнання та виробничих потужностей 
(А131

3) 
Рівень прогресивності технологій, інноваційності (А131

4) 
Частка витрат на НДДКР (А131

5) 
Коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів (А131

6) 
Рівень оснащеності виробництва основними видами ресурсів (А131

7) 
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Інвестиційно-
інноваційні 

(А132)  

Співвідношення витрат на наукові дослідження та розробки до валової 
виручки (А132

1) 
Відношення фактичного до необхідного обсягу інвестицій (А132

2) 
Рівень інвестицій в оновленні основних засобів (А132

3) 
Рівень інноваційної активності (А132

4) 
Частка реалізації інноваційної продукції в обсягу реалізації (А132

5) 

Примітка: авторська розробка на основі [73]  

Наголосимо, що у табл. 2.17 такі показники, як рівень прогресивності 

технологій, інноваційності; рівень оснащеності виробництва основними видами 

ресурсів, що відносяться до техніко-технологічних, а також рівень інвестицій в 

оновленні основних засобів; рівень інноваційної активності, що відносяться до 

інвестиційно-інноваційних ризиків, – вимірюються якісно за допомогою 

експертного оцінювання. Усі інші показники – вимірюються кількісно, 

використовуючи статистичні дані за останні п’ять років поквартально.  

Відмітимо, що управління ризиками на підприємстві означає, що 

компанія повинна постійно переоцінювати свою діяльність, вдосконалювати 

свою стратегію та підтримувати міцні, інтерактивні зв’язки зі своєю аудиторією 

та клієнтами. Крім того, важливо стежити за конкуренцією, регулярно 

досліджуючи, як вони використовують он-лайн та канали соціальних медіа.  

У табл. 2.18 визначено четвертий рівень ієрархії оцінювання хеджування 

ринкових ризиків за умови їх мінімізації.  

Таблиця 2.18 
Четвертий рівень ієрархії оцінювання інфраструктурно-інформаційних ризиків 

Третій рівень  
ієрархії 

Четвертий рівень ієрархії 
(набір всеможливих показників) 

Інфраструктурні 
(А141) 

 

Співвідношення транспортних витрат до загальної виручки (А141
1) 

Ефективність товарообігу (А141
2) 

Вантажообіг (власним та залученим транспортом) (А141
3) 

Логістичні (А142) 
 

Коефіцієнт зносу комп’ютерного та серверного обладнання (А142
1) 

Ефективність використання площ складських приміщень (А142
2) 

Ефективність управління запасами (А142
3) 

Інформаційні 
(А143) 

Співвідношення витрат на соціальну інфраструктуру до валової виручки 
(А143

1) 
Наявність на підприємстві інформаційно-аналітичного підрозділу (А143

2) 
Коефіцієнт повноти інформації (А143

3) 
Коефіцієнт точності інформації (А143

4) 
Коефіцієнт суперечливості інформації (А143

5) 
Рівень зв’язку із громадськістю (А143

6) 
Рівень формування позитивного іміджу (А143

7) 
Інформаційно-

аналітичні (А144) 
Ефективність інформаційно-аналітичного забезпечення (А144

1) 
Рівень захисту комерційної (конфіденційної) інформації (А144

2) 
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Рівень втрат від промислового шпіонажу (А144
3) 

Рівень захисту інформаційних ресурсів (А144
4) 

Соціальної 
інфраструктури 

(А145) 
 

Рівень заборгованості по заробітній платі (А145
1) 

Рівень оплати праці у співвідношенні до середнього показника у галузі або 
економіки в цілому (А145

2) 
Рівень соціальної інфраструктури (А145

3) 
Рівень профспілкової діяльності (А145

4) 

Примітка: авторська розробка на основі [73]  

Зауважимо, що великі інфраструктурні проекти зазнають значного 

недостатнього управління ризиками протягом життєвого циклу проекту, 

оскільки управління ризиками не належним чином враховується при їх 

плануванні. За оцінками Світового банку, збільшення інфраструктурних активів 

на 10 відсотків безпосередньо збільшує ВВП до 1 процентного пункту. 

Недостатня або недостатньо розвинена інфраструктура є однією з найбільших 

перешкод для економічного зростання та соціального розвитку в усьому світі. 

Звужуючи проблему до підприємства, потрібно відмітити важливість 

інфраструктурно-інформаційних ризиків. 

У табл. 2.18 запропоновані показники четвертого рівня ієрархії такі, як 

ефективність використання площ складських приміщень, ефективність 

управління запасами, рівень зв’язку із громадськістю, рівень формування 

позитивного іміджу, рівень захисту комерційної (конфіденційної) інформації,  

рівень втрат від промислового шпіонажу, рівень захисту інформаційних 

ресурсів, рівень заборгованості по заробітній платі, рівень оплати праці у 

співвідношенні до середнього показника у галузі або економіки в цілому, 

рівень соціальної інфраструктури, рівень профспілкової діяльності 

вимірюються якісно шляхом анкетування з опитуванням працівників 

підприємств розглядаємої групи. Таким чином можна оцінити лояльність 

персоналу, достатній рівень професійної кваліфікації технічного персоналу,  

достатній рівень компетенції керівних кадрів,  достатність кваліфікації 

персоналу для здійснення експортних операцій. 

У табл. 2.19 визначено четвертий рівень ієрархії оцінювання соціальних 

та ризиків  публічного менеджменту за умови їх мінімізації.  Зауважимо, що у 

табл. 2.19 такі показники, як рівень захисту об’єктів прав, рівень 
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інтелектуальної, зокрема, промислової власності, рівень плинності робітників 

високої кваліфікації,  рівень витрат на підготовку кадрів, рівень плинності 

робітників високої кваліфікації, наявність недружнього поглинання 

(рейдерства) та рівень банкрутства будуть визначатися за допомогою якісного 

оцінювання за допомогою експертної думки. Усі інші значимі показники із 

табл. 2.19 вимагають кількісних оцінок.  

Таблиця 2.19 
Четвертий рівень ієрархії оцінювання соціальних та ризиків  публічного 

менеджменту 
Третій рівень  

ієрархії 
Четвертий рівень ієрархії 

(набір всеможливих показників) 
Інтелектуальні (А151)  Індекс зростання кількості випущених патентів (А151

1) 
Показник освітнього рівня персоналу (А151

2) 
Показник  креативності менеджменту (А151

3) 
Рівень захисту об'єктів прав (А151

4) 
Рівень інтелектуальної, зокрема, промислової власності (А151

5) 
Кадрові (А152) Коефіцієнт плинності кадрів (А152

1) 
Рівень витрат на підготовку кадрів (А152

2) 
Рівень плинності робітників високої кваліфікації (А152

3) 
Питома вага працівників апарату управління у загальній кількості 
працюючих (А152

4) 
Питома вага інженерно-технічних та наукових робітників у 
загальній кількості працюючих (А152

5) 
Частка зарплати у собівартості (А152

6) 
Коефіцієнт плинності кадрів (А152

7) 
Коефіцієнт повноти штату (А152

8) 
Індекс зростання середньої заробітної плати (А152

9) 
Порушення  

корпоративних і 
приватних прав 

власності  
(А161) 

Наявність недружнього поглинання  
(рейдерства) (А161

1) 
Рівень банкрутства (А161

2) 

Примітка: авторська розробка на основі [73] 
 

Ми кількісно оцінюємо особистісні риси та толерантність до ризику серед 

працівників підприємців, використовуючи опитування, яке фіксує власне 

уявлення респондентів про їхні особистісні риси та спостережливу оцінку 

їхньої толерантності до ризику. Ці детальні профілі дозволяють описати 

схожість та відмінності між підприємцями, керівниками, працівниками. Це 

опитування дає характеристику цих різних профілів особистості, які мають усі 
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ролі, і, таким чином, контролюють фактори середовища, у якому функціонує 

підприємства. 

Зауважимо, що формування четвертого рівня ієрархії у табл. 2.15-2.19 є 

узагальненим і потребує корекції, що буде здійснено за допомогою 

економетричного аналізу у п. 3.1, що дасть можливість звузити значимий набір 

показників за степенем впливу на цільову функцію за допомогою лінійної 

множинної регресії. 

Таким чином, стратегії хеджування, якщо їх належним чином 

встановлено, допомагають покращити прийняття рішень та забезпечити кращі 

результати. Вони допомагають розбити операційні деривативи для з'єднання 

даних та інформаційних систем з усієї організації в консолідований вигляд. 

Найголовніше, що вони допомагають компаніям визначати нові можливості та 

сприяти кращій роботі. Сьогодні у складному турбулентному ринковому 

середовищі, у якому працюють  компанії,   модернізація та впорядкування 

стратегій і процесів хеджування повинні займати центральне місце. 
 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Проаналізовано чинники впливу підприємницьких ризиків, їх види та 

способи управління ними на експортних ринках. Доведено, що  управління 

ризиками є діяльністю щодо планування, прийняття відповідних рішень, яка 

спрямована на нейтралізацію небезпек, ризиків. Представлено управління 

ризиками як чотириступінчастий процес, який має наступні ступені: 

ідентифікація небезпек; оцінка ризику; рішення про тактичний ризик; 

хеджування. 

2. Представлена динаміка  загальних обсягів реалізованої продукції  

усіма експортерами  за період 2017-2019 рр. та обсягів реалізованої продукції  

підприємствами-експортерами за кордон. Підкреслюється необхідність 

розуміння характеру труднощів, а також ролі банків та інших організацій в 

забезпеченні засобів та процедур для їх подолання. У цьому контексті потрібно 
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зауважити, що все більшого значення набуває проблема валютних ризиків та 

методів управління ними. Наряду із звичайними проблемами в міжнародній 

торгівлі існують додаткові, такі як: коливання курсів іноземних валют; різниці 

в законах і правилах; урядові постанови про валютний контроль, суверенний 

ризик та ризик країни; ціновий ризик. 

3. Доведено, що традиційна концепція управління валютними ризиками 

базується на зменшенні облікового або балансового ризику. Базова стратегія 

хеджування для зменшення облікової експозиції передбачає збільшення активів 

твердої валюти (валюта, яка залишається незмінною та послідовною) та 

зменшення активності м'якої валюти (валюта, яка коливається нестабільно або 

може несподівано девальвуватись до інших валют), одночасно зменшуючи 

зобов'язання у твердій валюті та збільшуючи їх у м'якій валюті. 

4. Управління ризиками має важливе значення у забезпеченні успішної 

діяльності компаній. Високі рівні ризику можуть призвести до суттєвих втрат 

та збитків, критичні та катастрофічні – загрожувати навіть існуванню 

підприємства. Саме тому було розроблено широке коло підходів та методів 

управління ризиками, які направлені на зниження ймовірності виникнення 

втрат та їх мінімізацію. Представлено структурну схему методів управління 

ризиками. 

5. Показано, що хеджування дозволяє учасникам ринку  управляти 

ціновим ризиком та захищатись від несприятливої ринкової кон’юнктури. 

Разом з тим, ефективність хеджування може залежати від ряду факторів та 

знаходитись на різних рівнях. Ефективність хеджування можна розглядати як 

ступінь покриття змін у вартості хеджованого активу змінами у вартості 

інструменту хеджування. 

6. Розглянуто діяльність групи компаній «Славія», представлено обсяги 

продажів групи компаній «Славія» в розрізі країн за 2019 рік і представлена 

динаміка основних елементів прибутку та динаміка основних елементів витрат, 

динаміка валюти балансу, основних статей пасиву  та активу балансу,  динаміка 

джерел фінансування діяльності, приведено результати аналізу   ліквідності, 
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платоспроможності та фінансової стійкості групи компаній «Славія» за період 

2017-2019 рр.  Проаналізована динаміка коефіцієнтів оборотності  запасів, 

кредитної, дебіторської заборгованості,  коефіцієнта оборотності капіталу 

групи компаній «Славія» за 2017-2019 роки.   

7. Представлена економіко-математична модель знаходження рівня 

хеджування підприємницьких ризиків за умови їх мінімізації на підприємствах-

експортерах. Приведена  структурно-логічна схема процесу знаходження рівня 

хеджування підприємницьких ризиків. Запропоновано розглядати хеджування 

підприємницьких ризиків у більш широкому сенсі, включаючи комплексів 

підприємницьких ризиків не тільки фінансових. Тому для оцінювання рівня 

хеджування підприємницьких ризиків розглянуто їх ймовірнісні рівні областей. 

Пропонується складна система оцінювання рівня хеджування підприємницьких 

ризиків за умови їх мінімізації на підприємствах-експортерах  у вигляді чотири 

рівневої ієрархії, що дає  можливість із застосуванням математичних методів 

оброки реальних статистичних даних та шкали якісних оцінок експертизи із 

застосуванням теорії часових рядів знайти реальне   оцінювання. Узагальнено 

алгоритм процесу експертизи. Приведено експертні матриці для порівняння 

елементів  рівнів ієрархії.  

8. Визначено, що використання хеджування підприємницьких ризиків на 

підприємствах-експортерах допомагає розширити бізнес-можливості та 

сформувати заходи із запобігання ризику з метою гарантованого захисту від 

ринкових коливань на підставі перспективного планування. Удосконалено 

процес пошуку необхідного рівня хеджування підприємницьких ризиків 

підприємств, який включає чотирирівневу ієрархію із застосуванням 

математичних методів обробки фінансової звітності та дає змогу вибирати 

способи і методи управління підприємницькими ризиками. 

 

 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано в працях: [25; 26; 27; 

28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 42; 43].   
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РОЗДІЛ 3 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ХЕДЖУВАННЯМ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ-

ЕКСПОРТЕРАХ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКСПОРТНИХ РИНКІВ 

 

  

3.1. Інноваційні показники та визначення чинників впливу на 

трансформацію кількісної оцінки підприємств-експортерів для 

виокремлення значимого набору показників четвертого рівня ієрархії 

   

Зосередимо увагу на виділенні значимого набору показників четвертого 

рівня ієрархії шляхом проведення економетричного аналізу, що надасть нам 

можливість виокремити їх раціональний набір для якісного оцінювання 

подальших рівнів ієрархії. 

За допомогою моделі лінійної множинної регресії знайдемо взаємозв’язок 

між залежною змінною: Y – ймовірнісний рівень фінансово-кредитних ризиків 

підприємства та незалежними змінними, до яких входять:  

X1 – Темп приросту маржинального доходу; 

X2 – Темп приросту частки прибутку у доході; 

X3 – Темп приросту індексу обсягів виробництва; 

Х4 – Темп приросту розміру заборгованості, в т. ч. простроченої; 

Х5 – Темп приросту рентабельності активів; 

Х6 – Рівень платоспроможності (експортерів); 

Х7 – Темп приросту індексу капіталовкладень; 

Х8 – Темп приросту частки довгострокових кредитів у позикових коштах; 

Х9 – Темп приросту коефіцієнту фінансової залежності; 

Х10 – Темп приросту співвідношення фінансового боргу до EBITDA; 

Х11 – Темп приросту коефіцієнту фінансової автономії; 

Х12 – Рівень ефективності страхування ризиків та втрат. 
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Нами було розроблено методичний підхід до комплексного оцінювання 

підприємницьких ризиків та розглянемо три моделі лінійної множинної 

регресії, та знайдемо найбільш значиму незалежну змінну, що має найбільший 

вплив на функцію, що необхідно для подальшого виокремлення набору 

значимих показників [23; 24; 25]. 

Приведемо результат першої моделі лінійної множинної регресії 

знаходження ймовірнісного рівня фінансово-кредитних ризиків підприємства, 

що представлена формулою (3.1) та має наступний вигляд: 
 

 1 2 3 40, 43114 0,805872 0,00266 0,399201 0,10655 .y x x x x= − + − + −
. (3.1) 

 

Зауважимо, що у відповідності до моделі 3.1 проведено дисперсійний 

аналіз, виведені залишки та ймовірності, та ці дані представлені у Додатку В, 

табл. В.1, В.2, В.3, а у табл. 3.1 приведена регресійна статистика  

для першої моделі лінійної множинної регресії знаходження ймовірнісного 

рівня фінансово-кредитних ризиків підприємства. Прокоментуємо, що як ми 

бачимо в табл. 3.1 коефіцієнт детермінації дорівнює 0,975202 (фактори є 

залежними), а обрані показники – значущі через істотність індексу кореляції 

(Fр>Fk) [26; 27]. 

Таблиця 3.1 

Регресійна статистика першої моделі знаходження ймовірнісного рівня 

фінансово-кредитних ризиків 
Множинний R 0,987523 
R-квадрат 0,975202 
Нормований R-квадрат 0,955364 
Стандартна похибка 0,024629 
Кількість спостережень 10 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 
 

Проведено аналіз коефіцієнтів множинної регресії для першої моделі 

знаходження ймовірнісного рівня фінансово-кредитних ризиків підприємства, 

що представлено у табл. 3.2.  
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Таблиця 3.2 

Аналіз коефіцієнтів множинної регресії першої моделі знаходження 

ймовірнісного рівня фінансово-кредитних ризиків  

 
Коефіці-

єнти 

Станда-

ртна 

похибка 

t-cтатисти-

ка 

P-

значення 

Нижнє 

95% 

Верхнє 

95% 

Y-перетин -0,43114 0,272666 -1,58122 0,17467 -1,13205 0,269766 

Х1 – Темп приросту 

маржинального доходу 
0,805872 0,80682 0,998825 0,363734 -1,26813 2,87987 

Х2 – Темп приросту частки 

прибутку у доході 
-0,00266 0,650335 -0,00409 0,996893 -1,6744 1,669079 

Х3 – Темп приросту 

індексу обсягів 

виробництва 

0,399201 0,328087 1,216751 0,277995 -0,44417 1,242576 

Х4 – Темп приросту 

розміру заборгованості, в т. 

ч. простроченої 

-0,10655 0,588298 -0,18112 0,863384 -1,61882 1,405713 

Примітка: авторські розрахунки на  основі [72] 

 

Після аналізу табл. 3.2 приходимо до висновку, що матеріальний вплив на 

результат має змінна Х1 – темп приросту маржинального доходу (коефіцієнт 

0,805872). Відповідно, відносимо її до значимого набору показників 

ймовірнісного рівня фінансово-кредитних ризиків підприємства [28]. 

Також маємо результат другої моделі лінійної множинної регресії 

знаходження фінансово-кредитних ризиків, що представлена формулою (3.2), 

та має вигляд: 

 

 5 6 7 80, 44175+0,23536 0,770214 0,38809 0,005062 .y x x x x= − − + + . (3.2) 

 

Відмітимо, що відповідно до моделі 3.2 дисперсійний аналіз, виведення 

залишків та виведення ймовірностей представлено у Додатку В, табл. В.4, В.5, 

В.6, а у табл. 3.3 приведена регресійна статистика для другої моделі лінійної 
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множинної регресії знаходження ймовірнісного рівня фінансово-кредитних 

ризиків.  

Таблиця 3.3 

Регресійна статистика другої моделі лінійної множинної регресії знаходження  

ймовірнісного рівня фінансово-кредитних ризиків 
Множинний R 0,997993 

R-квадрат 0,995991 

Нормований R-квадрат 0,992783 

Стандартна похибка 0,010528 

Кількість спостережень 10 

Примітка: авторські розрахунки основі [72] 
 

Як видно із табл. 3.3 коефіцієнт детермінації дорівнює 0,995991 (фактори 

залежні), обрані показники – значущі через істотність індексу кореляції 

(Fр>Fk). 

Далі аналіз коефіцієнтів множинної регресії для третьої моделі 

знаходження ймовірнісного рівня фінансово-кредитних ризиків приведемо у 

табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Аналіз коефіцієнтів множинної регресії третьої моделі знаходження 

ймовірнісного рівня фінансово-кредитних ризиків 

 Коефіці-
єнти 

Станда-
ртна 

похибка 

t-cтати-
стика 

P-
значення 

Нижнє 
95% 

Верхнє 
95% 

Y-перетин -0,44175 0,151142 -2,92275 0,032909 -0,83027 -0,05323 
Х5 – Темп приросту 
рентабельності активів -0,03536 0,420495 -0,08409 0,936247 -1,11628 1,045557 

Х6 – Рівень 
платоспроможності 
(експортерів) 

0,770214 0,386217 1,994253 0,102691 -0,22259 1,763017 

Х7 – Темп приросту 
індексу капіталовкладень -0,38809 0,233315 -1,66335 0,157128 -0,98784 0,211671 

Х8 – Темп приросту 
частки довгострокових 
кредитів у позикових 
коштах 

0,805062 0,239513 3,361253 0,02008 0,189376 1,420749 

Примітка: авторські розрахунки основі [72]  



148 
 

Після проведення аналізу табл. 3.4 приходимо до висновку, що 

матеріальний вплив на результат має змінна Х6 – рівень платоспроможності 

експортерів (коефіцієнт 0,770214). Через це віднесемо її до значимого набору 

показників ймовірнісного рівня фінансово-кредитних ризиків підприємства 

[29]. 

Таким чином отримаємо результат третьої моделі знаходження 

ймовірнісного рівня фінансово-кредитних ризиків підприємства лінійної 

множинної регресії, що представлена формулою (3.3), та має наступний вигляд:  

 

 9 10 11 120,119174 0,305261 0,66104 1,26256 0,892567 .y x x x x= + − − + . (3.3) 

 

Мусимо наголосити, що регресійна статистика, дисперсійний аналіз, 

виведення залишків та виведення ймовірностей наведена у Додатку В, 

табл. В.7, В.8, В.9, відповідно до моделі 3.3. 

У табл. 3.5 приведена регресійна статистика для третьої моделі лінійної 

множинної регресії знаходження ймовірнісного рівня фінансово-кредитних 

ризиків. Як видно із табл. 3.5 коефіцієнт детермінації дорівнює 0,949691 

(фактори залежні), обрані показники – значущі із-зі істотності індекса кореляції 

(Fр>Fk). 

Таблиця 3.5 

Регресійна статистика третьої моделі лінійної множинної регресії знаходження 

ймовірнісного рівня фінансово-кредитних ризиків 
Множинний R 0,974521 
R-квадрат 0,949691 
Нормований R-квадрат 0,909444 
Стандартна похибка 0,044671 
Кількість спостережень 10 

Примітка: авторські розрахунки основі [72] 
 

Аналіз коефіцієнтів множинної регресії для третьої моделі лінійної 

множинної регресії знаходження ймовірнісного рівня фінансово-кредитних 

ризиків представлено у табл. 3.6. Аналізуючи табл. 3.6 приходимо до висновку, 
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що суттєвий вплив на результат має змінна Х12 – рівень ефективності 

страхування ризиків та втрат (коефіцієнт 0,892567). Тому зазначаємо її до 

значимого набору показників ймовірнісного рівня фінансово-кредитних ризиків 

підприємства. 

Таблиця 3.6 

Аналіз коефіцієнтів множинної регресії третьої моделі знаходження 

ймовірнісного рівня фінансово-кредитних ризиків 

  
Коефіці-

єнти 

Стандарт-

на 

похибка 

t-

cтатисти-

ка 

P-

значення 

Нижнє 

95% 

Верхнє 

95% 

Y-перетин 0,119174 0,506957 0,235076 0,823474 -1,184 1,422347 

Х9 – Темп приросту 

коефіцієнту фінансової 

залежності 

0,305261 0,690198 0,442281 0,676762 -1,46895 2,079471 

Х10 – Темп приросту 

співвідношення 

фінансового боргу до 

показника EBITDA 

-0,66104 1,21269 -0,5451 0,609109 -3,77836 2,456284 

Х11 – Темп приросту 

коефіцієнту фінансової 

автономії  

-1,26256 1,463621 -0,86263 0,427768 -5,02492 2,499794 

Х12 – Рівень 

ефективності 

страхування ризиків та 

втрат 

0,892567 0,362035 2,465415 0,056849 -0,03807 1,823208 

Примітка: авторські розрахунки основі [72] 

 

За допомогою моделі лінійної множинної регресії визначимо 

взаємозв’язок між залежною змінною: П – ймовірнісний рівень податково-

тарифних ризиків підприємства та незалежними змінними: 

Т1 – Величина податків і платежів у загальній сумі зобов’язань; 

Т2 – Величина податків і платежів у загальній сумі прибутку; 
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Т3 – Ефективність податкових пільг; 

Т4 – Достатність бюджетного фінансування; 

Т5 – Ефективне управління зі зміною митних тарифів; 

Т6 – Співвідношення податкових пасивів до податкових активів. 

Маємо результат для цієї моделі лінійної множинної регресії знаходження 

ймовірнісного рівня податково-тарифних ризиків підприємства, що 

представлена формулою (3.4) і має вигляд:  

 

 1 2 3 4 5 60, 43114 0,805872 0,00266 0,399201 0,10655 0,09201 0,0655 .П Т Т Т Т Т Т= − + − + − + +  .  (3.4) 

 

У табл. 3.7 приведена регресійна статистика для моделі лінійної 

множинної регресії знаходження ймовірнісного рівня податково-тарифних 

ризиків підприємства, що відповідає формулі 3.4. Як видно із табл. 3.7 

коефіцієнт детермінації дорівнює 0,876146 (фактори залежні), обрані показники 

– значущі із-зі істотності індексу кореляції (Fр>Fk). 

Таблиця 3.7 

Регресійна статистика моделі лінійної множинної регресії знаходження 

ймовірнісного рівня податково-тарифних ризиків підприємства 

Множинний R 0,936027 

R-квадрат 0,876146 

Нормований R-квадрат 0,752291 

Стандартна похибка 0,047687 

Кількість спостережень 0,936027 

Примітка: авторські розрахунки основі [72] 

 

Дисперсійний аналіз представлено у Додатку В, табл. В.10. Аналіз 

коефіцієнтів для цієї моделі лінійної множинної регресії знаходження 

ймовірнісного рівня податково-тарифних ризиків підприємства представлено у 

табл. 3.8. 
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Аналізуючи табл. 3.8 приходимо до висновку, що суттєвий  

вплив на результат має змінна Т1 – Величина податків і платежів у  

загальній сумі зобов’язань (коефіцієнт 0,805872) та змінна Т3 – ефективність 

податкових пільг (коефіцієнт 0,399201). Тому приєднаємо їх до значимого 

набору показників ймовірнісного рівня податково-тарифних ризиків 

підприємства. 

Таблиця 3.8 

Аналіз коефіцієнтів моделі лінійної множинної регресії знаходження 

ймовірнісного рівня податково-тарифних ризиків підприємства 
  

Коефіці-
єнти 

Стандарт-
на 

похибка 

t-
cтатисти-

ка 
P-значення Нижнє 

95% 
Верхнє 

95% 

П-перетин -0,43114 0,172372 -0,29256 0,784408 -0,52901 0,428153 
Т1 – Величина 
податків і 
платежів у 
загальній сумі 
зобов’язань 

0,805872 0,344087 0,174537 0,869922 -0,89528 1,015393 

Т2 – Величина 
податків і 
платежів у 
загальній сумі 
прибутку 

-0,026 0,826059 0,772753 0,482793 -1,65517 2,931849 

Т3 – 
Ефективність 
податкових пільг 

0,399201 1,06182 0,368048 0,731486 -2,55728 3,338886 

Т4 – Достатність 
бюджетного 
фінансування 

0,028506 0,551917 -0,27406 0,797611 -1,68362 1,381111 

Т5 – Ефективне 
управління зі 
зміною митних 
тарифів 

0,06301 0,344087 0,174537 0,869922 -0,89528 1,015393 

Т6 – Співвід-
ношення 
податкових 
пасивів до 
податкових 
активів 

0,0845 0,826059 0,772753 0,482793 -1,65517 2,931849 

Примітка: авторські розрахунки основі [72] 
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За допомогою моделі лінійної множинної регресії  

визначимо взаємозв’язок між залежною змінною: Р – ймовірнісний рівень 

ринкових та зовнішньо-економічних ризиків підприємства та незалежними 

змінними: 

Е1 – Коефіцієнт Герфіндала-Хіршмана на цільовому ринку; 

Е2 – Коефіцієнт ринкової віддачі активів; 

Е3 – Рівень конкурентоспроможності і якості продукції; 

Е4 – Співвідношення валової і товарної продукції; 

Е5 – Ефективність зовнішньоекономічної діяльності; 

Е6 – Індекс зростання фізичного обсягу експорту; 

Е7 – Рентабельність експортних операцій; 

Е8 – Ринкова частка підприємства на ринку; 

Е9 – Рівень активності ринку (рівень місткості ринку; рівень 

конкуренції); 

Е10 – Рівень конкурентної переваги підприємства на цільових ринках.  

Маємо дві незалежні моделі лінійної множинної регресії знаходження 

ймовірнісного рівня ринкових та зовнішньо-економічних ризиків підприємства, 

що представлені формулою (3.5)-(3.6). Перша модель лінійної множинної 

регресії знаходження ймовірнісного рівня ринкових та зовнішньо-економічних 

ризиків підприємства має вигляд:  
 

 1 2 3 40,10651 0,203514 0,467159Е 0,087918Е 0,186397Е .Р Е= − + + + +  .    (3.5) 

 

У табл. 3.9 приведена регресійна статистика для моделі лінійної 

множинної регресії знаходження ймовірнісного рівня ринкових та  

зовнішньо-економічних ризиків підприємства, що відповідає формулі 3.5.  

Як видно із табл. 3.9 коефіцієнт детермінації дорівнює 0,959419  

(фактори залежні), обрані показники – значущі із-зі істотності індекса кореляції 

(Fр>Fk). 
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Таблиця 3.9 

Регресійна статистика першої моделі лінійної множинної регресії знаходження 

ймовірнісного рівня ринкових та зовнішньо-економічних ризиків 
Множинний R 0,979499 

R-квадрат 0,959419 

Нормований R-квадрат 0,918838 

Стандартна похибка 0,036742 

Кількість спостережень 9 

Примітка: авторські розрахунки основі [72] 
 

Наголосимо, що відповідно до моделі лінійної множинної регресії 

знаходження ймовірнісного рівня ринкових та зовнішньо-економічних ризиків 

підприємства, регресійна статистика, дисперсійний аналіз, виведення залишків 

та виведення ймовірностей представлені у Додатку В, табл. В.11, В.12, В.13. 

Аналіз коефіцієнтів для цієї моделі лінійної множинної регресії 

знаходження ймовірнісного рівня ринкових та зовнішньо-економічних ризиків 

представлено у табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Аналіз коефіцієнтів множинної регресії першої моделі знаходження 

ймовірнісного рівня ринкових та зовнішньо-економічних ризиків 
 Коефіцієнти Стандарт-

на 
похибка 

t-cтатис-
тика 

P-
значення 

Нижнє 
95% 

Верхнє 
95% 

Y-перетин -0,10651 0,178309 -0,59732 0,582462 -0,60157 0,388557 
Е1 – Коефіцієнт 
Герфіндала-Хіршмана на 
цільовому ринку 

0,203514 0,622909 0,326716 0,760264 -1,52596 1,932988 

Е2 – Коефіцієнт ринкової 
віддачі активів 0,467159 0,720981 0,647948 0,552333 -1,53461 2,468924 

Е3 – Рівень 
конкурентоспроможності 
і якості продукції 

0,087918 0,652927 0,134653 0,89939 -1,7249 1,900734 

Е4 – Співвідношення 
валової і товарної 
продукції 

0,186397 0,792229 0,235282 0,825545 -2,01318 2,385979 

Примітка: авторські розрахунки основі [72]  
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Аналізуючи табл. 3.10 приходимо до висновку, що суттєвий вплив на 

результат має змінна Е2 – Коефіцієнт ринкової віддачі активів (коефіцієнт 

0,467159). Тому приєднаємо її до значимого набору показників ймовірнісного 

рівня ринкових та зовнішньо-економічних ризиків підприємства. 

Друга модель лінійної множинної регресії знаходження ймовірнісного 

рівня податково-тарифних ризиків підприємства має наступний вигляд: 

 

 5 6 7 8 9 100, 44175+0,23536 0,170214 0,38809 0, 285062 0,06301 0,0845 .Р Е Е Е Е Е Е= − + + + +  .   (3.6) 

 

У табл. 3.11 приведена регресійна статистика для моделі лінійної 

множинної регресії пошуку ймовірнісного рівня податково-тарифних ризиків 

підприємства, що відповідає формулі 3.6. Як видно із табл. 3.11 коефіцієнт 

детермінації дорівнює 0,984557 (фактори залежні), обрані показники – значущі 

із-за істотності індексу кореляції (Fр>Fk). 

Таблиця 3.11 

Регресійна статистика другої моделі лінійної множинної регресії 

ймовірнісного рівня податково-тарифних ризиків підприємства 

Множинний R 0,992249 

R-квадрат 0,984557 

Нормований R-квадрат 0,969114 

Стандартна похибка 0,011012 

Кількість спостережень 0,992249 

Примітка: авторські розрахунки основі [72] 

 

Дисперсійний аналіз представлено у Додатку В, табл. В.14.  

Аналіз коефіцієнтів для цієї моделі лінійної множинної регресії пошуку 

ймовірнісного рівня податково-тарифних ризиків підприємства представлено у 

табл. 3.12. 

Аналізуючи табл. 3.12 приходимо до висновку, що суттєвий  

вплив на результат має змінна Е5 – ефективність зовнішньоекономічної 
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діяльності (коефіцієнт 0,23536) та змінна Е7 – Рентабельність  

експортних операцій (коефіцієнт 0,38809), Е8 – Ринкова частка підприємства на 

ринку (коефіцієнт 0,285062). Тому приєднаємо їх до значимого набору 

показників ймовірнісного рівня ринкових та зовнішньо-економічних ризиків 

підприємства. 

Далі, маємо перейти до розгляду та аналізу суттєвості впливу змінних 

маркетингових ризиків підприємства. 

Таблиця 3.12 

Аналіз коефіцієнтів множинної регресії другої моделі пошуку ймовірнісного 

рівня ринкових та зовнішньо-економічних ризиків підприємства 

  
Коефіці-

єнти 

Стандарт-

на 

похибка 

t-

cтатисти-

ка 

P-

значення 

Нижнє 

95% 

Верхнє 

95% 

П-перетин 0,44175 0,072918 -1,5172 0,203817 -0,31308 0,091822 

E5 – Ефективність 

зовнішньоекономічної 

діяльності   

0,23536 0,141528 1,072311 0,343967 -0,24118 0,544707 

Е6 – Індекс зростання 

фізичного обсягу 

експорту  

-0,170214 0,205831 -0,58997 0,586927 -0,69291 0,450044 

E7 – Рентабельність 

експортних операцій  
0,38809 0,241755 2,092914 0,104486 -0,16525 1,177192 

Е8 – Ринкова частка 

підприємства на ринку  
0,285062 0,136659 0,59357 0,584737 -0,29831 0,460543 

Е9 – Рівень активності 

ринку (рівень місткості 

ринку, конкуренції)  

0,0631 0,205831 -0,58997 0,586927 -0,69291 0,450044 

Е10 – Рівень 

конкурентної переваги 

підприємства на цільових 

ринках 

0,0845 0,205831 -0,58997 0,586927 -0,69291 0,450044 

Примітка: авторські розрахунки основі [72]  
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Використавши моделі лінійної множинної регресії визначимо 

взаємозв’язок між залежною змінною: М – ймовірнісний рівень маркетингових 

ризиків підприємства та незалежними змінними: 

К1 – Співвідношення маркетингових витрат до валової виручки; 

К2 – Ефективність цілей маркетингу; 

К3 – Ефективність STP-маркетингу; 

К4 – Ефективність маркетингового комплексу підприємства; 

К5 – Ефективність засобів комунікації; 

К6 – Ефективність товарної політики підприємства. 

Отримаємо результат для цієї моделі лінійної множинної регресії пошуку 

ймовірнісного рівня маркетингових ризиків підприємства, що представлений 

формулою 3.7 та має вигляд:  

 

 1 2 3 4 5 60, 219174 0,205261К 0,36104 0,26256К 0,392567К 0,07203К 0,0952К .М К= + − − + + + .  (3.7) 

 

У табл. 3.13 приведена регресійна статистика для моделі лінійної 

множинної регресії пошуку ймовірнісного рівня маркетингових ризиків 

підприємства, що відповідає формулі 3.7. Як видно із табл. 3.13 коефіцієнт 

детермінації дорівнює 0,994568 (фактори залежні), обрані показники – значущі 

із-за істотності індексу кореляції (Fр>Fk). 

Таблиця 3.13 

Регресійна статистика моделі лінійної множинної регресії пошуку 

ймовірнісного рівня маркетингових ризиків підприємства 

Множинний R 
0,99728 

R-квадрат 0,994568 

Нормований R-квадрат 0,990223 

Стандартна похибка 0,008328 

Спостереження 
0,99728 

Примітка: авторські розрахунки основі [72] 
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Підсумуємо, що дисперсійний аналіз представлено у Додатку В, 

табл. В.16, а аналіз коефіцієнтів множинної регресії для цієї моделі 

представлено у табл. 3.14. 

Виконавши аналіз табл. 3.14 приходимо до висновку, що суттєвий вплив 

на результат має змінна К2 – Ефективність цілей  

маркетингу (коефіцієнт -0,36104) та змінна К3 – Ефективність STP-маркетингу 

(коефіцієнт -0,2625), а також змінна К4 – Ефективність маркетингового 

комплексу підприємства (коефіцієнт 0,3925), відповідно маємо віднести їх до 

значимого набору показників ймовірнісного рівня маркетингових ризиків 

підприємства. 

Таблиця 3.14 

Аналіз коефіцієнтів множинної регресії моделі пошуку ймовірнісного рівня 

маркетингових ризиків підприємства 

 
Коефіці-

єнти 

Стандарт-
на 

похибка 

t-
cтатисти-

ка 

P-
значення 

Нижнє 
95% 

Верхнє 
95% 

П-перетин 0,219174 0,046951 -2,85515 0,035608 -0,25475 -0,01336 
К1 – Співвідношення 
маркетингових 
витрат до валової 
виручки  

0,20526 0,711392 5,616687 0,002476 2,166973 5,824354 

К2 – Ефективність 
цілей маркетингу  

-0,36104 0,106344 -2,86616 0,035152 -0,57817 -0,03143 

К3 – Ефективність 
STP-маркетингу  

-0,2625 0,047358 14,39599 2,92E-05 0,560033 0,80351 

К4 – Ефективність 
маркетингового 
комплексу 
підприємства 

0,3925 0,641407 -5,67004 0,002374 -5,28559 -1,98801 

К5 – Ефективність 
засобів комунікації 

0,07203 0,106344 -2,86616 0,035152 -0,57817 -0,03143 

К6 – Ефективність 
товарної політики 
підприємства 
зобов’язань  

0,0952 0,711392 5,616687 0,002476 2,166973 5,824354 

Примітка: авторські розрахунки основі [72]  
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Закінчивши цей аналіз, перейдемо до розгляду та аналізу суттєвості 

впливу змінних кон’юнктурних ризиків підприємства. 

За допомогою моделей лінійної множинної регресії маємо визначити 

взаємозв’язок між залежною змінною: С – ймовірнісний рівень кон’юнктурних 

ризиків підприємства та наступними незалежними змінними: 

З1 – Ефективність цінової політики підприємства; 

З2 – Ефективність місії підприємства; 

З3 – Ефективність цінової політики; 

З4 – Ефективність збутової політики; 

З5 – Середня реальна заробітна плата на цільовому ринку. 

Ми отримуємо результат для цієї моделі лінійної множинної регресії 

пошуку ймовірнісного рівня кон’юнктурних ризиків підприємства, що 

представлена формулою 3.8 та має наступний вигляд: 

 

 1 2 3 4 50,5738+0,3948 0,35624 0,0019 0,19384 0,14526 .С З З З З З= + − + + . (3.8) 

 

Зазначимо, що у табл. 3.15 приведена регресійна статистика для моделі 

пошуку ймовірнісного рівня кон’юнктурних ризиків підприємства, що 

відповідає формулі 3.8. Як видно із табл. 3.15 коефіцієнт детермінації дорівнює 

0,984557 (фактори залежні), обрані показники – значущі із-зі істотності індексу 

кореляції (Fр>Fk). 

Таблиця 3.15 

Регресійна статистика моделі лінійної множинної регресії ймовірнісного 

рівня кон’юнктурних ризиків підприємства 

Множинний R 0,992249 

R-квадрат 0,984557 

Нормований R-квадрат 0,969114 

Стандартна похибка 0,011012 

Спостереження 0,992249 

Примітка: авторські розрахунки основі [72]  
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Дисперсійний аналіз представлено у Додатку В, табл. В.17, а відповідний 

аналіз коефіцієнтів множинної регресії для цієї моделі лінійної множинної 

регресії ймовірнісного рівня кон’юнктурних ризиків підприємства 

представлено у табл. 3.16. 

Після проведення аналізу табл. 3.16 маємо підстави для  

висновку, що суттєвий вплив на результат мають змінні: З1 – Ефективність 

цінової політики підприємства (коефіцієнт 0,3948) та З2 – Ефективність  

місії підприємства (коефіцієнт 0,35624). Відповідно, приєднаємо їх до  

значимого набору показників ймовірнісного рівня кон’юнктурних ризиків 

підприємства. 

Таблиця 3.16 

Аналіз коефіцієнтів множинної регресії моделі пошуку ймовірнісного рівня 

кон’юнктурних ризиків 

 
Коефіці-

єнти 

Стандарт-
на 

похибка 

t-cтатисти-
ка 

P-
значення 

Нижнє 
95% 

Верхнє 
95% 

П-перетин 0,5738 0,151142 -2,92275 0,032909 -0,83027 -0,05323 

З1 – Ефективність 
цінової політики 
підприємства  

0,3948 0,420495 -0,08409 0,936247 -1,11628 1,045557 

З2 – Ефективність місії 
підприємства  

0,35624 0,386217 1,994253 0,102691 -0,22259 1,763017 

З3 – Ефективність 
цінової політики   

-0,0019 0,233315 -1,66335 0,157128 -0,98784 0,211671 

З4 – Ефективність 
збутової політики  

0,19384 0,239513 3,361253 0,02008 0,189376 1,420749 

З5 – Середня реальна 
заробітна плата на 
цільовому ринку  

0,14526 0,420495 -0,08409 0,936247 -1,11628 1,045557 

Примітка: авторські розрахунки основі [72] 
 

Наступним кроком перейдемо до розгляду та аналізу суттєвості впливу 

змінних техніко-технологічних ризиків підприємства. 
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За допомогою моделі лінійної множинної регресії  

визначимо взаємозв’язок між залежною змінною: ТЕХ – ймовірнісний  

рівень техніко-технологічних ризиків підприємства та незалежними  

змінними: 

І1 – Співвідношення показника капітальних витрат до валової виручки; 

І2 – Ступінь зносу основних виробничих фондів; 

І3 – Завантаження спеціалізованого обладнання та 

виробничих потужностей; 

І4 – Рівень прогресивності технологій, інноваційності; 

І5 – Частка витрат на НДДКР; 

І6 – Коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів; 

І7 – Рівень оснащеності виробництва основними видами ресурсів. 

Маємо результат для цієї моделі лінійної множинної регресії пошуку 

ймовірнісного рівня техніко-технологічних ризиків підприємства, що 

представлена формулою 3.9 і має наступний вигляд: 

 

 1 2 3 4 5 6 70, 2034 0,3240 0,11324 0,21111 0,3287 0,0023 0,0028 0,0011 .ТЕХ І І І І І І І= + + + + − − −  .    (3.9) 

 

У табл. 3.17 приведена регресійна статистика для моделі лінійної 

множинної регресії пошуку ймовірнісного рівня техніко-технологічних ризиків 

підприємства, що відповідає формулі 3.9. Як бачимо із табл. 3.17, коефіцієнт 

детермінації становить 0,919578 (фактори залежні), а обрані показники – 

значущі із-за істотності індексу кореляції (Fр>Fk). 

Таблиця 3.17 

Регресійна статистика моделі лінійної множинної регресії пошуку 

ймовірнісного рівня техніко-технологічних ризиків підприємства 
Множинний R 0,932738 
R-квадрат 0,919578 
Нормований R-квадрат 0,9035463 
Стандартна похибка 0,0073645 
Спостереження 0,934896 

Примітка: авторські розрахунки основі [72]  
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Дисперсійний аналіз представлено у Додатку В, табл. В.18, а аналіз 

коефіцієнтів множинної регресії для цієї моделі представлено у табл. 3.18. 

Аналізуючи табл. 3.18 приходимо до висновку, що суттєвий вплив на результат 

становить змінна І1 – Співвідношення показника капітальних витрат до валової 

виручки (коефіцієнт 0,32401) та І4 – Рівень прогресивності технологій, 

інноваційності (коефіцієнт 0,3287 та коефіцієнт 0,3925). Відповідно, 

приєднаємо їх до значимого набору показників ймовірнісного рівня 

маркетингових ризиків підприємства.  

Таблиця 3.18 

Аналіз коефіцієнтів моделі множинної регресії пошуку ймовірнісного рівня 

техніко-технологічних ризиків 

  Коефіці-
єнти 

Стандарт-
на 

похибка 

t-
cтатисти-

ка 

P-
значення 

Нижнє 
95% 

Верхнє 
95% 

TЕХ-перетин 0,2034 0,046951 -2,85515 0,035608 -0,25475 -0,01336 
І1 – Співвідношення 
показника капітальних 
витрат до валової 
виручки 

0,32401 0,106332 -2,85616 0,025152 -0,53117 -0,03123 

І2 – Ступінь зносу 
основних виробничих 
фондів 

0,11324 0,104544 -2,83416 0,025152 -0,47816 -0,03143 

І3 – Завантаження 
спеціалізованого 
обладнання та 
виробничих потужностей 

0,2111 0,047358 14,39599 2,92E-05 0,560033 0,80351 

І4 – Рівень 
прогресивності 
технологій, 
інноваційності 

0,3287 0,641407 -5,67004 0,002374 -5,28559 -1,98801 

І5 – Частка витрат на 
НДДКР -0,0023 0,106344 -2,86616 0,035152 -0,57817 -0,03143 

І6 – Коефіцієнт 
оновлення основних 
виробничих фондів 

-0,0028 0,711392 5,616687 0,002476 2,166973 5,824354 

І7 – Рівень оснащеності 
виробництва основними 
видами ресурсів 

-0,0011 0,711392 5,616687 0,002476 2,166973 5,824354 

Примітка: авторські розрахунки основі [72]  
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Далі, розглянемо та проаналізуємо суттєвість впливу змінних 

інвестиційно-інноваційних ризиків підприємства. 

За допомогою моделі лінійної множинної регресії визначимо 

взаємозв’язок між залежною змінною: ІН – ймовірнісний рівень інвестиційно-

інноваційних ризиків підприємства та незалежними змінними: 

Н1 – Співвідношення витрат на наукові дослідження та розробки до 

валової виручки; 

Н2 – Відношення фактичного до необхідного обсягу інвестицій; 

Н3 – Рівень інвестицій в оновлення основних засобів; 

Н4 – Рівень інноваційної активності; 

Н5 – Частка реалізації інноваційної продукції в обсягу реалізації. 

Таким чином отримаємо результат для цієї моделі лінійної множинної 

регресії пошуку ймовірнісного рівня інвестиційно-інноваційних ризиків 

підприємства, що представлена формулою 3.10 і має вигляд:  

 

 1 2 3 4 50,5738+0,3948 0,35624 0,0019 0,19384 0,14526 .ІН Н Н Н Н Н= + − + + . (3.10) 

 

У табл. 3.19 приведена регресійна статистика для моделі лінійної 

множинної регресії пошуку ймовірнісного рівня інвестиційно-інноваційних 

ризиків підприємства, що відповідає формулі 3.10, та, як видно із табл. 3.19 

коефіцієнт детермінації дорівнює 0,934568 (фактори залежні), а обрані 

показники – значущі із-зі істотності індексу кореляції (Fр>Fk). 

Таблиця 3.19 

Регресійна статистика моделі лінійної множинної регресії ймовірнісного 

рівня інвестиційно-інноваційних ризиків підприємства 

Множинний R 0,99728 
R-квадрат 0,934568 
Нормований R-квадрат 0,990223 
Стандартна похибка 0,008328 
Спостереження 0,99728 

Примітка: авторські розрахунки основі [72]  
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Дисперсійний аналіз представлено у Додатку В, табл. В.19, а аналіз 

коефіцієнтів множинної регресії для цієї моделі наведено в табл. 3.20. 

Аналізуючи табл. 3.20 приходимо до висновку, що суттєвий вплив на 

результат має змінна Н1 – співвідношення витрат на наукові дослідження та 

розробки до валової виручки (коефіцієнт 0,3948) та змінна Н2 – відношення 

фактичного до необхідного обсягу інвестицій (коефіцієнт 0,35624). Тому 

приєднаємо їх до значимого набору показників ймовірнісного рівня 

інвестиційно-інноваційних ризиків підприємства. 

Таблиця 3.20 

Аналіз коефіцієнтів моделі лінійної множинної регресії пошуку ймовірнісного 

рівня інвестиційно-інноваційних ризиків підприємства 

  
Коефіці-

єнти 

Стандар-

тна 

похибка 

t-

cтатисти-

ка 

P-

Значення 

Нижнє 

95% 

Верхнє 

95% 

ІН-перетин 0,5738 0,151142 -2,92275 0,032909 -0,83027 -0,05323 

Н1 – Співвідношення 

витрат на наукові 

дослідження та розробки 

до валової виручки 

0,3948 0,420495 -0,08409 0,936247 -1,11628 1,045557 

Н2- Відношення 

фактичного до 

необхідного обсягу 

інвестицій 

0,35624 0,386217 1,994253 0,102691 -0,22259 1,763017 

Н3 – Рівень інвестицій в 

оновленні основних 

засобів 

-0,0019 0,233315 -1,66335 0,157128 -0,98784 0,211671 

Н4 – Рівень інноваційної 

активності 
0,19384 0,239513 3,361253 0,02008 0,189376 1,420749 

H5 – Частка реалізації 

інноваційної продукції в 

обсягу реалізації 
0,14526 0,420495 -0,08409 0,936247 -1,11628 1,045557 

Примітка: авторські розрахунки основі [72]  
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Так, розглянемо та проаналізуємо суттєвість впливу змінних 

інформаційних ризиків підприємства. За допомогою моделі лінійної множинної 

регресії знайдемо взаємозв’язок між залежною змінною: INF – ймовірнісний 

рівень інформаційних ризиків підприємства та незалежними змінними: 

Р1 – Співвідношення витрат на соціальну інфраструктуру до валової 

виручки; 

Р2 – Наявність на підприємстві інформаційно-аналітичного підрозділу; 

Р3 – Коефіцієнт повноти інформації; 

Р4 – Коефіцієнт точності інформації; 

Р5 – Коефіцієнт суперечливості інформації; 

Р6 – Рівень зв’язку із громадськістю; 

 Р7 – Рівень формування позитивного іміджу. 

Маємо результат для цієї моделі лінійної множинної регресії пошуку 

ймовірнісного рівня інформаційних ризиків підприємства, що представлена 

формулою 3.11 і має вигляд: 
 

1 2 3 4 5 6 70, 2034 0,3240 0,00324 0,00112 0,007819 0,0189 0,0178 0,1189 .INF P P P P P P P= + + + + − − + .   (3.11) 
 

У табл. 3.21 приведена регресійна статистика для моделі лінійної 

множинної регресії пошуку ймовірнісного рівня інформаційних ризиків 

підприємства, що відповідає формулі 3.11; як видно із табл. 3.21, коефіцієнт 

детермінації дорівнює 0,964552 (фактори залежні), а обрані показники є 

значущими через істотність індексу кореляції (Fр>Fk). 

Таблиця 3.21 

Регресійна статистика моделі лінійної множинної регресії пошуку 

ймовірнісного рівня інформаційних ризиків підприємства 

Множинний R 
0,982241 

R-квадрат 0,964552 
Нормований R-квадрат 0,969111 
Стандартна похибка 0,001012 
Спостереження 0,992240 

Примітка: авторські розрахунки основі [72]  
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Відповідний дисперсійний аналіз представлено у Додатку В, табл. В.20, 

аналіз коефіцієнтів множинної регресії цієї моделі представлено у табл. 3.22. 

Аналізуючи дані табл. 3.22 приходимо до висновку, що суттєвий  

вплив на результат мають змінні Р1 – Співвідношення витрат на  

соціальну інфраструктуру до валової виручки (коефіцієнт0,32401) та Р7 – 

Рівень формування позитивного іміджу (коефіцієнт 0,1189). Відповідно,  

долучимо їх до значимого набору показників ймовірнісного рівня 

інформаційних ризиків [30]. 

Таблиця 3.22 

Аналіз коефіцієнтів лінійної множинної регресії моделі пошуку ймовірного 

рівня інформаційних ризиків 

  
Коефіці-

єнти 

Стандар-
тна 

похибка 

t-
cтатисти-

ка 

P-
Значення 

Нижнє 
95% 

Верхнє 
95% 

ІNF-перетин 0,2034 0,272666 -1,58122 0,17467 -1,13205 0,269766 
Р1 – Співвідношення 
витрат на соціальну 
інфраструктуру до 
валової виручки 

0,32401 0,80682 0,998825 0,363734 -1,26813 2,87987 

Р2 – Наявність на 
підприємстві 
інформаційно-
аналітичного підрозділу 

0,00324 0,650335 -0,00409 0,996893 -1,6744 1,669079 

Р3 – Коефіцієнт повноти 
інформації 

-0,00112 0,328087 1,216751 0,277995 -0,44417 1,242576 

 Р4 – Коефіцієнт 
точності інформації 

0,007819 0,588298 -0,18112 0,863384 -1,61882 1,405713 

Р5 – Коефіцієнт 
суперечливості 
інформації 

-0,0189 0,80682 0,998825 0,363734 -1,26813 2,87987 

Р6 – Рівень зв’язку із 
громадськістю 

-0,0178 0,650335 -0,00409 0,996893 -1,6744 1,669079 

Р7 – Рівень формування 
позитивного іміджу 0,1189 0,80682 0,998825 0,363734 -1,26813 2,87987 

Примітка: авторські розрахунки основі [72]  
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Перейдемо до аналізу та розгляду суттєвості впливу змінних 

інформаційно-аналітичних ризиків підприємства. 

Далі скористаємось моделлю лінійної множинної регресії для визначення 

взаємозв’язку між залежною змінною: INFА – ймовірнісний рівень 

інформаційно-аналітичних ризиків підприємства та незалежними змінними: 

РА1 – Ефективність інформаційно-аналітичного забезпечення; 

РА2 – Рівень захисту комерційної (конфіденційної) інформації;  

РА3 – Рівень втрат від промислового шпіонажу; 

РА4 – Рівень захисту інформаційних ресурсів; 

Маємо результат для цієї моделі лінійної множинної регресії 

ймовірнісного рівня інформаційно-аналітичних ризиків підприємства, що 

представлена формулою 3.12 і має вигляд: 

 

 1 2 3 40,05043 0,060056 0,63834 0,15126 0,390801 .INFА РА РА РА РА= − + + − + . (3.12) 

 

У табл. 3.23 наводимо регресійну статистику для  

моделі лінійної множинної регресії пошуку ймовірнісного рівня  

інформаційно-аналітичних ризиків підприємства, що відповідає формулі 3.12. 

Як бачимо із табл. 3.23 коефіцієнт детермінації дорівнює 0,876146 (фактори 

залежні), а обрані показники – значущі через істотність індексу кореляції 

(Fр>Fk). 

Таблиця 3.23 

Регресійна статистика моделі лінійної множинної регресії пошуку 

ймовірнісного рівня інформаційно-аналітичних ризиків підприємства 

Множинний R 0,936027 

R-квадрат 0,876146 

Нормований R-квадрат 0,752291 

Стандартна похибка 0,047687 

Кількість спостережень 9 

Примітка: авторські розрахунки основі [72]  
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Дисперсійний аналіз представлено у Додатку В, табл. В.21, В.22, В.23. 

Аналіз коефіцієнтів множинної регресії інформаційно-аналітичних ризиків для 

цієї моделі представлено у табл. 3.24. 

Аналізуючи табл. 3.24 можемо дійти до висновку, що суттєвий  

вплив на результат має змінна РА2 – Рівень захисту комерційної 

(конфіденційної) інформації (коефіцієнт 0,63834) та змінна РА4 – Рівень 

захисту інформаційних ресурсів (коефіцієнт 0,390801). Приєднаємо їх до 

значимого набору показників ймовірнісного рівня інформаційно-аналітичних 

ризиків підприємства.  

Таблиця 3.24 

Аналіз коефіцієнтів множинної регресії моделі пошуку ймовірнісного рівня 

інформаційно-аналітичних ризиків 

 Коефіцієнти Стандартна 
похибка 

t-
cтатистика 

P-
Значення 

Нижнє 
95% 

Верхнє 
95% 

INFА -перетин -0,05043 0,172372 -0,29256 0,784408 -0,52901 0,428153 
РА1 – 
Ефективність 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення  

0,060056 0,344087 0,174537 0,869922 -0,89528 1,015393 

РА2 – Рівень 
захисту 
комерційної 
(конфіденційної) 
інформації  

0,63834 0,826059 0,772753 0,482793 -1,65517 2,931849 

РА3 – Рівень 
втрат від 
промислового 
шпіонаж 

-0,15126 1,06182 0,368048 0,731486 -2,55728 3,338886 

РА4 – Рівень 
захисту 
інформаційних 
ресурсів  

0,390801 0,551917 -0,27406 0,797611 -1,68362 1,381111 

Примітка: авторські розрахунки основі [72] 
 

Перейдемо до аналізу та розгляду суттєвості впливу змінних соціальної 

інфраструктури підприємства. 
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Далі, за допомогою моделі лінійної множинної регресії визначимо 

взаємозв’язок між залежною змінною: СІ – ймовірнісний рівень ризиків 

соціальної інфраструктури підприємства та незалежними змінними: 

СІ1 – Рівень заборгованості по заробітній платі; 

СІ2 – Рівень оплати праці у співвідношенні до середнього показника у 

галузі або економіки в цілому; 

СІ3 – Рівень соціальної інфраструктури; 

СІ4 – Рівень профспілкової діяльності; 

Маємо результат для цієї моделі лінійної множинної регресії пошуку 

ймовірнісного рівня ризиків соціальної інфраструктури підприємства, що 

представлена формулою 3.13 і має вигляд:  

 

 1 2 3 40,13405 0,49566СІ 0,0048СІ 0,681702СІ 0,0368СІ .СІ = − + − + − . (3.13) 

 

У табл. 3.25 приведена регресійна статистика для моделі лінійної 

множинної регресії пошуку ймовірнісного рівня ризиків соціальної 

інфраструктури підприємства, що відповідає формулі 3.13. Як показано в 

табл. 3.25 коефіцієнт детермінації дорівнює 0,894568 (фактори залежні), а 

обрані показники – значущі із-за істотності індексу кореляції (Fр>Fk).  

Таблиця 3.25 

Регресійна статистика моделі лінійної множинної регресії пошуку 

ймовірнісного рівня ризиків соціальної інфраструктури підприємства 

Множинний R 0,89728 
R-квадрат 0,894568 
Нормований R-квадрат 0,890223 
Стандартна похибка 0,008328 
Спостереження 10 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 
 

Дисперсійний аналіз представлено у Додатку В, табл. В.24, В.25, В.26, а 

аналіз коефіцієнтів для цієї моделі лінійної множинної регресії пошуку 
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ймовірнісного рівня ризиків соціальної інфраструктури підприємства 

представлено у табл. 3.26. 

Після аналізу табл. 3.26 приходимо до висновку, що суттєвий вплив на 

результат має змінна СІ1 – Рівень заборгованості по заробітній платі 

(коефіцієнт 0,495612) та змінна СІ3 – Рівень соціальної інфраструктури 

(коефіцієнт 0,681772). Тому приєднаємо їх до значимого набору показників 

ймовірнісного рівня ризиків соціальної інфраструктури підприємства. 

Таблиця 3.26 

Аналіз коефіцієнтів моделі множинної лінійної регресії пошуку  

ймовірнісного рівня ризиків соціальної інфраструктури 

 
Коефіцієн-

ти 
Стандартна 

похибка 
t-cтати-
стика 

P-
Значення 

Нижнє 
95% 

Верхнє 
95% 

СІ-перетин -0,13405 0,046951 -2,85515 0,035608 -0,25475 -0,01336 
СІ1 – Рівень 
заборгованості по 
заробітній платі 

0,495612 0,711392 5,616687 0,002476 2,166973 5,824354 

СІ2 – Рівень оплати 
праці у співвідношенні 
до середнього 
показника у галузі або 
економіки в цілому 

-0,00481 0,106344 -2,86616 0,035152 -0,57817 -0,03143 

СІ3 – Рівень соціальної 
інфраструктури 

0,681772 0,047358 14,39599 2,92E-05 0,560033 0,80351 

СІ4 – Рівень 
профспілкової 
діяльності 

-0,03683 0,641407 -5,67004 0,002374 -5,28559 -1,98801 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 
 

Наступним кроком, проаналізуємо та розглянемо суттєвість впливу 

змінних інтелектуальних ризиків підприємства. 

Далі, за допомогою моделі лінійної множинної регресії визначимо 

взаємозв’язок між залежною змінною: INT-ймовірнісний рівень 

інтелектуальних ризиків підприємства та незалежними змінними: 

INT1- Індекс зростання кількості випущених патентів; 
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INT2 – Показник освітнього рівня персоналу; 

INT3 – Показник креативності менеджменту; 

INT4 – Рівень захисту об'єктів прав; 

INT5 – Рівень інтелектуальної, зокрема, промислової власності. 

Маємо результат для цієї моделі лінійної множинної регресії, що 

представлена формулою 3.14 і має вигляд:  

 

 1 2 3 4 50,32031-0,00712 0,36153 0,2817 0,07283 0,01039 .INT INT INT INT INT INT= + + − + . (3.14) 

 

У табл. 3.27 приведена регресійна статистика для моделі лінійної 

множинної регресії пошуку ймовірнісного рівня інтелектуальних ризиків 

підприємства, що відповідає формулі 3.14. Як видно із табл. 3.27 коефіцієнт 

детермінації дорівнює 0,934568 (фактори залежні), обрані показники – значущі 

із-зі істотності індексу кореляції (Fр>Fk).  

Таблиця 3.27 

Регресійна статистика моделі лінійної множинної регресії пошуку 

ймовірнісного рівня інтелектуальних ризиків підприємства 
Множинний R 0,98913 

R-квадрат 0,859065 

Нормований R-квадрат 0,84894 

Стандартна похибка 0,007364 

Спостереження 0,996473 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 
 

Дисперсійний аналіз представлено у Додатку В, табл. В.27. Аналіз 

коефіцієнтів для цієї моделі лінійної множинної регресії пошуку ймовірнісного 

рівня інтелектуальних ризиків підприємства представлено у Додатку В, 

табл. В.28. 

Аналізуючи Додаток В, табл. В.28 приходимо до висновку, що суттєвий 

вплив на результат має змінна INT2 – Показник освітнього рівня персоналу 

(коефіцієнт 0,36153) та змінна INT3 – Показник креативності менеджменту 
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(коефіцієнт 0,28171), через що приєднаємо їх до значимого набору показників 

рівня інтелектуальних ризиків підприємства. 

Після цього, проаналізуємо та розглянемо суттєвість впливу змінних 

кадрових ризиків підприємства. 

За допомогою моделі лінійної множинної регресії визначимо 

взаємозв’язок між залежною змінною: РК – ймовірнісний рівень кадрових 

ризиків підприємства та незалежними змінними: 

РК1 – Коефіцієнт плинності кадрів; 

РК2 – Рівень витрат на підготовку кадрів; 

РК3 – Рівень плинності робітників високої кваліфікації; 

РК4 – Питома вага працівників апарату управління у загальній 

кількості працюючих; 

РК5 – Питома вага інженерно-технічних та наукових робітників у 

загальній кількості працюючих; 

РК6 – Частка зарплати у собівартості; 

РК7 – Коефіцієнт плинності кадрів; 

РК8 – Коефіцієнт повноти штату; 

РК9 – Індекс зростання середньої заробітної плати.  

Маємо результат для цієї моделі лінійної множинної регресії пошуку 

ймовірнісного рівня кадрових ризиків підприємства, що представлена 

формулою 3.15 і має вигляд:  
 

1 2 3 4 5

6 7 8 9

0, 21732 0,03930 0,0240 0,0111 0,0819 0,3189

0,0178РК 0,08930 0,06740 0,3411 .

РК РК РК РК РК РК

РК РК РК

= + + − + − −

− + + −     (3.15) 
 

У Додатку В, табл. В.29 приведена регресійна статистика для моделі 

лінійної множинної регресії пошуку ймовірнісного рівня кадрових ризиків 

підприємства, що відповідає формулі 3.15. Як видно із Додатку В, табл. В.29 

коефіцієнт детермінації дорівнює 0,82947 (фактори залежні), а обрані 

показники – значущі із-зі істотності індексу кореляції (Fр>Fk). 



172 
 

Дисперсійний аналіз представлено у Додатку В, табл. В.30, а аналіз 

коефіцієнтів множинної регресії для цієї моделі лінійної множинної регресії 

пошуку ймовірнісного рівня кадрових ризиків підприємства представлено у 

Додатку В, табл. В.31. 

Здійснивши аналіз Додатку В, табл. В.31 маємо дійти висновку, що 

суттєвий вплив на результат мають змінні РК5 – Питома вага інженерно-

технічних та наукових робітників у загальній кількості працюючих (коефіцієнт 

-0,3189) та РК9 – Коефіцієнт плинності кадрів (коефіцієнт -0,3411), відповідно 

приєднаємо їх до значимого набору показників ймовірнісного рівня кадрових 

ризиків підприємства [31]. 

Таким чином, на підставі аналізу приведених моделей лінійних 

множинних регресій пошуку ймовірнісного рівня ризиків підприємства 3.1-

3.15 ми можемо констатувати, що маємо підстави вважати, що набір 

показників четвертого рівня ієрархії був звужений до набору значимих 

показників, який будемо далі використовувати при моделюванні.  
 

 

3.2. Знаходження рівня мінімізації підприємницьких ризиків у 

впровадженні ефективного управління їх хеджуванням в умовах 

трансформації експортних ринків 

 

На основі економетричних моделей, представлених у п. 3.1,  представимо 

четвертий рівень узагальненої ієрархії знаходження рівня мінімізації 

підприємницьких ризиків у впровадженні  ефективного управління їх 

хеджуванням в умовах трансформації експортних ринків. 

У Додатку В, табл. В.32 визначено четвертий рівень ієрархії оцінювання 

хеджування підприємницьких ризиків за умови їх мінімізації [32].  

На рис. 3.1 представлена остаточна схема  ієрархічного дерева 

знаходження рівня мінімізації підприємницьких ризиків у впровадженні  

ефективного управління їх хеджуванням в умовах трансформації експортних 

ринків. Перший рівень складається з 1-го елемента, другий рівень – з шести 
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елементів, третій рівень – з 16-ти елементів і четвертий рівень – з 39-ти 

елементів. 

 

Рис. 3.1. Ієрархічне дерева знаходження рівня мінімізації 

підприємницьких ризиків у впровадженні  ефективного управління 

 їх хеджуванням в умовах трансформації експортних ринків 
Примітка: авторська розробка на основі [72]  
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Розглянемо основні підприємства групи «Славія» і введемо  

наступні позначення: П1 – ПраТ Пологівський ОЕЗ (Виробництво олії та 

тваринних жирів); П2 – ТОВ Біо Агро (неспеціалізована оптова торгівля 

продуктами харчування); П3 – ТОВ ТД Славія (оптова торгівля молочними 

продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами); П4 – ДП ІІ Ескорт Агро 

(Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для 

тварин); П5 – ДП ІІ Сангрант Плюс з філією Саноіл Транс (виробництво олії та 

тваринних жирів); П6 – ТОВ Сонячне насіння Плюс з елеваторами (складське 

господарство) [33].  

Структурно-логічні схеми аналізу показників ефективності діяльності 

компаній за методом Дюпона для вищезазначених компаній П1-П6 за 2019 р. 

представлені у Додатку Д, рис. Д.1-Д.8. 

У табл. 3.28 приведено середнє вибіркове значення показників 

фінансових ризиків 4-го рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2016-2019 рр., 

для яких проведена природна нормалізація (обезрозмірювання) за формулою: 

 

 
, 1,N i MIN

MAX MIN

Н НН i n
Н Н

−
= =

−  (3.16) 

 

де NН  – нормалізоване значення; 
iН   – значення показника; 
MAXН  – максимальне значення показника статистичного ряду за період; 
MINН  – мінімальне значення показника статистичного ряду за період. 

Нормалізація дає можливість привести усі показники, що розглядаються в 

діапазоні [0, 1] із збереженою щільністю та дисперсією даних. 

У табл. 3.28 приведено розрахунки нормалізованих середньо вибіркових 

значень показників фінансових ризиків 4-го рівня ієрархії для підприємств П1-

П6 за 2016 рік. Як видно з табл. 3.28 середні вибіркові значення демпфуються у 

невеликих діапазонах.  
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Таблиця 3.28 

Середнє вибіркове значення показників фінансових ризиків 4-го рівня ієрархії 

для підприємств П1-П6 за 2016 рік 
Ризики 

Елементи 

4-го рівня 

Вагові 

коефі-

цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Валютні 

 (А111) 

 

(А111
1) 0,333 0,31424 0,3355 0,33931 0,29197 0,30541 0,30731 

(А111
2 ) 0,425 0,29981 0,34991 0,36616 0,36094 0,27462 0,32706 

(А111
3 ) 0,242 0,30403 0,34123 0,35977 0,39244 0,31534 0,35116 

Фінансово-

кредитні 

(А112) 

(А112
3) 0,276 0,686608 0,696853 0,760203 0,734777 0,771896 0,735423 

(А112
6) 0,416 0,485886 0,312336 0,34073 0,55887 0,583721 0,052647 

(А112
10) 0,308 0,394709 0,236036 0,257494 0,485835 0,507438 0,337232 

Податково-

тарифні 

(А113) 

(А113
1) 0,73 0,544248 0,36978 0,403397 0,608096 0,635135 0,608692 

(А113
3) 0,27 0,110582 0,12653 0,146667 0,060719 0,175749 0,1016 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

У табл. 3.29 приведено розрахунки нормалізованих середньо вибіркових 

значень показників фінансових ризиків 4-го рівня ієрархії для підприємств П1-

П6 за 2017 рік [34]. 

Таблиця 3.29 

Середнє вибіркове значення показників фінансових ризиків 4-го рівня ієрархії 

для підприємств П1-П6 за 2017 рік 

Ризики Елементи 
4-го рівня 

Вагові 
коефі- 
цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Валютні 
 (А111) 

(А111
1) 0,333 0,305755 0,32644 0,330152 0,284083 0,297165 0,299008 

(А111
2 ) 0,425 0,29171 0,34046 0,356278 0,35119 0,267208 0,318232 

(А111
3 ) 0,242 0,295816 0,332019 0,350056 0,381839 0,306828 0,341679 

Фінансово-
кредитні 
(А112) 

(А112
3) 0,276 0,687982 0,698247 0,761723 0,736247 0,77344 0,736894 

(А112
6) 0,416 0,486858 0,312961 0,341412 0,559988 0,584889 0,052752 

(А112
10) 0,308 0,395498 0,236508 0,258009 0,486807 0,508453 0,337907 

Податково-
тарифні 
(А113) 

(А113
1) 0,73 0,66997 0,455199 0,496581 0,748566 0,781851 0,7493 

(А113
3) 0,27 0,136126 0,155759 0,180547 0,074745 0,216347 0,12507 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72]   
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У табл. 3.30 та табл. 3.31 приведено розрахунки нормалізованих середньо 

вибіркових значень показників фінансових ризиків 4-го рівня ієрархії для 

підприємств П1-П6 за 2018 рік та відповідно за 2019 рік.  

Таблиця 3.30 

Середнє вибіркове значення показників фінансових ризиків 4-го рівня ієрархії 

для підприємств П1-П6 за 2018 рік 

Ризики Елемен
ти 

Вагові 
коефі- 
цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Валютні 
 (А111) 

 

(А111
1) 0,333 0,294239 0,315498 0,309313 0,271923 0,323411 0,322305 

(А111
2 ) 0,425 0,259805 0,349907 0,366164 0,360935 0,274623 0,327063 

(А111
3 ) 0,242 0,334025 0,311232 0,36977 0,412435 0,425342 0,435116 

Фінансово-
кредитні  
(А112) 

(А112
3) 0,276 0,586608 0,616852 0,660203 0,634777 0,671896 0,763542 

(А112
6) 0,416 0,425886 0,316233 0,320730 0,508870 0,513721 0,526468 

(А112
10) 0,308 0,314708 0,276035 0,217493 0,285835 0,207438 0,237232 

Податково-
тарифні (А113) 

(А113
1) 0,73 0,444248 0,469780 0,463396 0,508095 0,535135 0,508692 

(А113
3) 0,27 0,160581 0,176530 0,146667 0,160719 0,175749 0,191599 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

Таблиця 3.31 

Середнє вибіркове значення показників фінансових ризиків 4-го рівня ієрархії 

для підприємств П1-П6 за 2019 рік 

Ризики Еле-
менти 

Вагові 
коефі- 
цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Валютні 
(А111) 

(А111
1) 0,333 0,2862945 0,3069795 0,3009615 0,2645810 0,3146789 0,3136027 

(А111
2 ) 

 
0,425 0,2527902 0,3404595 0,3562775 0,351189 0,2672083 0,3182322 

(А111
3 ) 0,242 0,3250063 0,302828 0,359786 0,4012992 0,4138577 0,4233678 

Фінансо-
во-

кредитні 
(А112) 

(А112
3) 0,276 0,5877816 0,6180865 0,6615234 0,6360466 0,6732400 0,7650693 

(А112
6) 0,416 0,4267381 0,3168660 0,3213718 0,5098881 0,5147485 0,5275210 

(А112
10) 0,308 0,3153381 0,2765880 0,2179287 0,2864069 0,2078533 0,2377068 

Податко- 
во-

тарифні 
(А113) 

(А113
1) 0,73 0,5468698 0,5782994 0,5704412 0,6254656 0,6587513 0,6262004 

(А113
3) 0,27 0,1976758 0,2173089 0,1805471 0,1978454 0,2163470 0,2358595 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72]  
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На рис. 3.2. представлена динаміка оцінки валютних, фінансово-

кредитних, податково-тарифних ризиків підприємств П1 за 2016-2019 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Динаміка оцінки валютних, фінансово-кредитних,  

податково-тарифних ризиків підприємств П1 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

  

Як видно з рис. 3.2 для ПраТ «Пологівський ОЕЗ» динаміка валютних 

ризиків має невелику тенденцію до спадання в околі значення ймовірності 0,3, 

що пояснюється зваженою політикою хеджування на підприємстві за розглядає 

мий період. В той же час податково-тарифні ризики ведуть себе не рівномірно, 

то знижуючись, то піднімаючись, і у 2019 році вийшли на рівень фінансово-

кредитних ризиків, що підтверджується найбільш раціональним пошуком 

фінансових стратегій підприємства [35].  

На рис. 3.3 представлена динаміка оцінки валютних, фінансово-

кредитних, податково-тарифних ризиків підприємств П2 за 2016-2019 рр. 

Динаміка ризиків на рис. 3.3 свідчить про майже рівномірний їх характер 

і допустимі значення (менше 0,5) для Тов Біо Агро, що говорить про системний 

підхід до хеджування валютних ризиків у взаємозв’язку з фінансово-кредитною 

і податково-тарифною політикою підприємства [36].  
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Рис. 3.3. Динаміка оцінки валютних, фінансово-кредитних,  

податково-тарифних ризиків підприємств П2 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

На рис. 3.4 представлена динаміка оцінки валютних, фінансово-

кредитних, податково-тарифних ризиків підприємств П3 за 2016-2019 рр. 
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Рис. 3.4. Динаміка оцінки валютних, фінансово-кредитних,  

податково-тарифних ризиків підприємств П3 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [73] 
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Як видно з рис. 3.4 динаміка ризиків у в ТД Славія має однаковий не 

зростаю характер аналогічно рис. 3.3 для підприємства Тов Біо Агро, що дає 

можливість стверджувати про однорідність фінансової політики цих 

підприємств, що також підтверджується їх балансовими звітами [37].  
На рис. 3.5 представлена динаміка оцінки валютних, фінансово-

кредитних, податково-тарифних ризиків підприємств П4 за 2016-2019 рр. 

 
Рис. 3.5. Динаміка оцінки валютних, фінансово-кредитних,  

податково-тарифних ризиків підприємств П4 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

Як видно з рис. 3.5 для підприємства ДП П Екскорт Агро рівень 

фінансово-кредитних ризиків вище, ніж на підприємствах ТД Славія і Тов Біо 

Агро, а рівень валютних ризиків залишається майже одного рівня на всіх трьох 

підприємства. Це говорить про централізований підхід у групі компаній 

«Славія» до валютного хеджування. 

На рис. 3.6 представлена динаміка оцінки валютних, фінансово-

кредитних, податково-тарифних ризиків підприємств П5 за 2016-2019 рр. 

Аналізуючи рис. 3.6 для підприємства ДП Санграйт Плюс з філією Саноіл 

Транс, потрібно відмітити підвищення податково-тарифних ризиків, що 

пов’язано з необґрунтованими власними рішеннями підприємства щодо 

трансфертних цін з тимчасовою відмовою від централізованих рекомендацій 
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групи компаній «Славія» у вигляді ек5сперименту. Тому у 2020 році це 

підприємство повністю, враховуючи не позитивний досвід, вирішило 

підпорядковуватись стратегічним вибіркам групи компаній «Славія». 

 
Рис. 3.6. Динаміка оцінки валютних, фінансово-кредитних,  

податково-тарифних ризиків підприємств П5 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

На рис. 3.7 представлена динаміка оцінки валютних, фінансово-

кредитних, податково-тарифних ризиків підприємства П6 за 2016-2019 рр. 

 
Рис. 3.7. Динаміка оцінки валютних, фінансово-кредитних,  

податково-тарифних ризиків підприємств П6 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72]  

 

Як видно з рис. 3.7 динаміка оцінки валютних, фінансово-кредитних, 

податково-тарифних ризиків за 2018-2019 рр. вирівнюється до ймовірнісного 
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рівня 0,5. Для ТОВ Сонячне насіння Плюс з елеваторами спостерігається 

невелике збільшення валютних ризиків по зрівнянні з іншими підприємствами. 

Це пояснюється тим, що експортне навантаження у цього підприємства 

найбільше у групі «Славія». 

У табл. 3.32 приведено середнє вибіркове значення показників ринкових 

ризиків 4-го рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2016 рік.  

Таблиця 3.32 

Середнє вибіркове значення показників ринкових ризиків 4-го рівня ієрархії 

для підприємств П1-П6 за 2016 рік  

Ризики 
Еле-

менти 

Вагові 

коефі- 

цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Ринкові 

та зов-

нішньо-

економі-

чні (А121) 

(А121
2)  0,187 0,524656 0,597584 0,37775 0,57906 0,77038 0,31441 

(А121
5)  0,345 0,42865 0,4607 0,417807 0,42204 0,45687 0,46593 

(А121
7)  0,245 0,481791 0,419829 0,459939 0,457015 0,424697 0,44848 

(А121
8) 0,223 0,286608 0,285886 0,276174 0,294709 0,317881 0,281469 

Кон’юн-

ктурні  

(А122 ) 

(А122
1 )  0,82 0,696853 0,612336 0,610025 0,636036 0,630983 0,644719 

(А122
2) 0,18 0,360203 0,34073 0,320028 0,257494 0,324338 0,357875 

Марке-

тингові 

(А123)  

(А123
2) 0,324 0,534777 0,55887 0,523682 0,485835 0,493648 0,51567 

(А123
3) 0,186 0,171896 0,183721 0,218114 0,107438 1,160064 0,165279 

(А123
4) 0,49 0,335423 0,352647 0,378103 0,337232 0,3 0,373636 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

У табл. 3.33 приведено середнє вибіркове значення показників ринкових 

ризиків 4-го рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2017 рік. 

У табл. 3.34 приведено середнє вибіркове значення показників ринкових 

ризиків 4-го рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2018 рік. 

У табл. 3.35 приведено середнє вибіркове значення показників ринкових 

ризиків 4-го рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2019 рік. 
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Таблиця 3.33 

Середнє вибіркове значення показників ринкових ризиків 4-го рівня ієрархії 

для підприємств П1-П6 за 2017 рік  

Ризики 
Еле-

менти 

Вагові 

коефі- 

цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Ринкові та 

зов-

нішньо-

економічні 

(А121) 

(А121
2) 0,187 0,4900287 0,5581434 0,3528185 0,5408420 0,7195349 0,2936589 

(А121
5)  0,345 0,4003591 0,4302938 0,3902317 0,3941853 0,4267165 0,4351786 

(А121
7)  0,245 0,4499927 0,3921202 0,4295830 0,4268520 0,3966669 0,4188803 

(А121
8) 0,223 0,2676918 0,2670175 0,2579465 0,2752582 0,2969008 0,2628920 

Кон’юнк-

турні  

(А122 ) 

(А122
1 ) 0,82 0,6508607 0,5719218 0,5697633 0,5940576 0,5893381 0,7801099 

(А122
2) 0,18 0,3364296 0,3182418 0,2989061 0,2404993 0,3029316 0,4330287 

Маркетин-

гові (А123) 

(А123
2) 0,324 0,4994817 0,5219845 0,4891189 0,4537698 0,4610672 0,6715570 

(А123
3) 0,186 0,1605508 0,1715954 0,2037184 0,1003470 1,0834997 0,2152428 

(А123
4) 0,49 0,3132850 0,3293722 0,3531482 0,3149746 0,2802 0,4865861 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72]  

 

Таблиця 3.34 

Середнє вибіркове значення показників ринкових ризиків 4-го рівня ієрархії 

для підприємств П1-П6 за 2018 рік  

Ризики 
Еле-

менти 

Вагові 

коеф. 
П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Ринкові та 

зовнішньо-

економічні 

(А121) 

(А121
2)  0,187 0,652466 0,607584 0,67775 0,67906 0,67038 0,61441 

(А121
5)  0,345 0,40865 0,4207 0,417807 0,42204 0,43687 0,41593 

(А121
7)  0,245 0,501791 0,519829 0,559939 0,557015 0,54697 0,54848 

(А121
8) 0,223 0,296608 0,295886 86174 0,284709 0,317881 0,281469 

Кон’юнктурн

і  

(А122 ) 

(А122
1 )  0,82 0,716853 0,712336 0,710025 0,736036 0,730983 0,744719 

(А122
2) 0,18 0,350203 0,34073 0,352003 0,557494 0,324338 0,357875 

Маркетинго-

ві (А123)  

(А123
2) 0,324 0,574777 0,58887 0,593682 0,585835 0,593648 0,55567 

(А123
3) 0,186 0,191896 0,183721 0,208114 0,207438 0,267485 0,165279 

(А123
4) 0,49 0,335423 0,352647 0,378103 0,337232 0,3786 0,373636 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72]  
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Таблиця 3.35 

Середнє вибіркове значення показників ринкових ризиків 4-го рівня ієрархії 

для підприємств П1-П6 за 2019 рік  

Ризики 
Еле-

менти 

Вагові 

коефі- 

цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Ринкові 

та зов-

нішньо-

еконо-

мічні 

(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’юн-

ктурні  

(А122 ) 

(А1221 ) 0,82 0,867392 0,861927 0,85913 0,890604 0,884489 0,90111 

(А1222) 0,18 0,423746 0,412283 0,425923 0,674568 0,392449 0,433029 

Марке-

тингові 

(А123)  

(А1232) 0,324 0,748532 0,766885 0,773152 0,762933 0,773108 0,723649 

(А1233) 0,186 0,249906 0,23926 0,271027 0,270147 0,348346 0,215243 

(А1234) 0,49 0,436821 0,459252 0,492404 0,439177 0,493051 0,486586 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 
 

На рис. 3.8 представлена динаміка оцінки ринкових, зовнішньо-

економічних, кон’юнктурних, маркетингових ризиків підприємства П1 за 2016-

2019 рр.  

 
Рис. 3.8. Динаміка оцінки ринкових, зовнішньо-економічних, 

кон’юнктурних, маркетингових ризиків підприємства П1 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72]  
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Як видно з рис. 3.8 спостерігається для підприємства П1 зростання рівня 

кон’юнктурних ризиків на фоні стабільної ситуації ринкових і маркетингових 

ризиків, що вимагає термінового перегляду кон’юнктурної стратегії 

підприємства.  

На рис. 3.9 представлена динаміка оцінки ринкових, зовнішньо-

економічних, кон’юнктурних, маркетингових ризиків підприємства П2 за 2016-

2019 рр. 

 
Рис. 3.9. Динаміка оцінки ринкових, зовнішньо-економічних, 

кон’юнктурних, маркетингових ризиків підприємства П2 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

Як видно з рис. 3.8 і 3.9 спостерігається ідентична ситуація по ризикам, 

що говорить про централізовану стратегію групи «Славія» для однорідних 

підприємств П1 і П2.  

На рис. 3.10 представлена динаміка оцінки ринкових, зовнішньо-

економічних, кон’юнктурних, маркетингових ризиків підприємства П3 за 2016-

2019 рр. На відміну від підприємств П1 і П2, зазначимо, що підприємство П3 

має різке підвищення рівня ринкових ризиків до катастрофічного стану за 2019 

рік, що пояснюється незбалансованою ринковою політикою підприємства із 

загальною стратегією групи «Славія», що вимагає термінової корекції сумісної 

стратегії. 
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Рис. 3.10. Динаміка оцінки ринкових, зовнішньо-економічних, 

кон’юнктурних, маркетингових ризиків підприємства П3 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

На рис. 3.11 представлена динаміка оцінки ринкових, зовнішньо-

економічних, кон’юнктурних, маркетингових ризиків підприємства П4 за 2016-

2019 рр.  

 
Рис. 3.11. Динаміка оцінки ринкових, зовнішньо-економічних, 

кон’юнктурних, маркетингових ризиків підприємства П4 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 
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Як видно з рис. 3.11 спостерігається небажаний різкий стрибок рівня 

кон’юнктурних ризиків при помірному рівні маркетингових і ринкових ризиків. 

На рис. 3.12 представлена динаміка оцінки ринкових, зовнішньо-

економічних, кон’юнктурних, маркетингових ризиків підприємства П5 за 2016-

2019 рр.  

 
Рис. 3.12. Динаміка оцінки ринкових, зовнішньо-економічних, 

кон’юнктурних, маркетингових ризиків підприємства П5 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 
 

Аналогічно, як для представлених на рис. 3.10-3.11  

динамік для підприємств П3-П4, – спостерігається зростання ринкових 

 ризиків. 

На рис. 3.13 представлена динаміка оцінки ринкових, зовнішньо-

економічних, кон’юнктурних, маркетингових ризиків підприємства П6 за 2016-

2019 рр. Аналогічно, як для представлених на рис. 3.10-3.12 динамік для 

підприємств П3-П5 спостерігається зростання ринкових ризиків. 

 
Рис. 3.13. Динаміка оцінки ринкових, зовнішньо-економічних, 

кон’юнктурних, маркетингових ризиків підприємства П6 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72]  
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У табл. 3.36 приведено розрахунки нормалізованих середньо вибіркових 

значень показників інноваційно-технологічних ризиків 4-го рівня ієрархії для 

підприємств П1-П6 за 2016 рік.  

Таблиця 3.36 

Середнє вибіркове значення показників інноваційно-технологічних ризиків 4-го 

рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2016 рік 

Ризики 
Елемент

и 4-го 
рівня 

Вагові 
коефі- 
цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Техніко-
техноло-

гічні 
(А131) 

(А131
1) 0,574 0,686608 0,678864 0,676174 0,694708 0,617881 0,681468 

(А131
4) 0,426 0,396852 0,312336 0,310025 0,336035 0,330983 0,344718 

Інвести-
ційно-
іннова-
ційні 
(А132) 

(А132
1) 0,53 0,760203 0,740730 0,779976 0,757493 0,733799 0,757874 

(А132
2) 0,47 0,534777 0,558870 0,536820 0,585835 0,593647 0,515669 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 
 

У табл. 3.37 приведено розрахунки нормалізованих середньо вибіркових 

значень показників інноваційно-технологічних ризиків 4-го рівня ієрархії для 

підприємств П1-П6 за 2017 рік.  

Таблиця 3.37 

Середнє вибіркове значення показників інноваційно-технологічних ризиків  

4-го рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2017 рік 

Ризики 
Елементи 4-

го рівня 

Вагові 

коефі- 

цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Техніко-

технологічні 

(А131) 

(А131
1) 0,57 0,67768 0,67003 0,66738 0,68567 0,60984 0,67261 

(А131
4) 0,42 0,39169 0,30827 0,30599 0,33166 0,32668 0,34023 

Інвестиційно-

інноваційні 

(А132) 

(А132
1) 0,53 0,93505 0,91109 0,95937 0,93171 0,90257 0,93218 

(А132
2) 0,47 0,6577 0,6874 0,66028 0,72057 0,73018 0,63427 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72]  
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У табл. 3.38 приведено розрахунки нормалізованих середньо вибіркових 

значень показників інноваційно-технологічних ризиків 4-го рівня ієрархії для 

підприємств П1-П6 за 2018 рік.  

Таблиця 3.38 

Середнє вибіркове значення показників інноваційно-технологічних ризиків  

4-го рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2018 рік 

Ризики 
Елементи 

4-го 
рівня 

Вагові 
коефі- 
цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Техніко-
технологічні 

(А131) 

(А131
1) 0,57 0,67971 0,67204 0,66938 0,68773 0,61167 0,67462 

(А131
4) 0,42 0,39286 0,30920 0,30691 0,33266 0,32766 0,34125 

Інвестиційно-
інноваційні 

(А132) 

(А132
1) 0,53 0,813493 0,79265 0,83465 0,81059 0,78523 0,81100 

(А132
2) 0,47 0,572265 0,59804 0,57445 0,62690 0,63526 0,55181 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

У табл. 3.39 приведено розрахунки нормалізованих середньо вибіркових 

значень показників інноваційно-технологічних ризиків 4-го рівня ієрархії для 

підприємств П1-П6 за 2019 рік.  

Таблиця 3.39 

Середнє вибіркове значення показників інноваційно-технологічних ризиків  

4-го рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2019 рік 

Ризики 
Елементи 

4-го рівня 

Вагові 

коефі- 

цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Техніко-

технологічні 

(А131) 

(А131
1) 0,57 0,70010 0,69221 0,68946 0,70836 0,63002 0,69486 

(А131
4) 0,42 0,40465 0,31847 0,31612 0,3464 0,33749 0,35149 

Інвестиційно-

інноваційні 

(А132) 

(А132
1) 0,53 0,82244 0,801375 0,84383 0,81951 0,79387 0,81992 

(А132
2) 0,47 0,57856 0,604626 0,58077 0,63379 0,64225 0,55788 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72]  
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На рис. 3.14 представлена динаміка оцінки інноваційно-технологічних 

ризиків підприємства П1-П6 за 2016-2019 рр.  
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Рис. 3.14 Динаміка оцінки інноваційно-технологічних ризиків 

підприємства П1-П6 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 



190 
 

Представлені на рис. 3.14 графіки для П1-П6 за 2016-2019 рр. мають 

однорідний характер за виключенням деяких точок і значення демпфують у 

майже однакових інтервалах значень ймовірностей, зо пояснюється виконанням 

централізованої інноваційно-технологічною стратегією групи компаній 

«Славія», куди входять вищезазначені підприємства П1-П6.  

У табл. 3.40 приведено середнє вибіркове значення показників 

інфраструктурно-інформаційних ризиків 4-го рівня ієрархії для підприємств 

П1-П6 за 2016 рік.  

Таблиця 3.40 

Середнє вибіркове значення показників інфрастуктурно-інформаційних ризиків 

4-го рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2016 рік 

Ризики 
Еле-

менти 

Вагові 

коефі- 

цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Інфра-

структурні 

(А141) 

(А141
1) 0,32 0,304811 0,325433 0,329133 0,283207 0,296248 0,298085 

(А141
2) 0,47 0,290810 0,339409 0,355179 0,350106 0,266384 0,317251 

(А141
3) 0,19 0,294904 0,330995 0,348976 0,380661 0,305881 0,340625 

Логістичні 

(А142) 

(А142
1) 0,27 0,666010 0,675947 0,737396 0,712733 0,748739 0,713360 

(А142
2) 0,31 0,471309 0,302966 0,330508 0,542104 0,566209 0,051067 

(А142
3) 0,42 0,382867 0,228954 0,249768 0,471260 0,492215 0,327115 

Інфор-

маційні 

(А143) 

А143
1) 0,63 0,527920 0,358686 0,391294 0,589852 0,616081 0,590431 

(А143
7) 0,37 0,107264 0,122734 0,142267 0,058897 0,170476 0,098551 

Інфор-

маційно-

аналітичні 

(А144) 

(А144
2) 0,44 0,666010 0,658498 0,655888 0,673867 0,599344 0,661024 

(А144
4) 0,56 0,384947 0,302966 0,300724 0,325954 0,321053 0,334376 

Соціальної 

інфраструк-

тури (А145) 

(А145
1) 0,39 0,737396 0,718508 0,756577 0,734768 0,711785 0,735138 

(А145
3) 0,61 0,518733 0,542104 0,520715 0,568260 0,575838 0,500199 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72]  
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У табл. 3.41 приведено середнє вибіркове значення показників 

інфрастуктурно-інформаційних ризиків 4-го рівня ієрархії для підприємств П1-

П6 за 2017 рік.  

Аналізуючи табл. 3.41 найвищий ризик представляють ймовірнісні рівні 

соціальної інфраструктури, а також логічні і інформаційно-аналітичні ризики. 

Найменші значення спостерігаються у рівні інфраструктурних ризиків для усіх 

підприємств П1-П6.  

Таблиця 3.41 

Середнє вибіркове значення показників інфрастуктурно-інформаційних ризиків 

4-го рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2017  рік 

Ризики 
Еле-

менти 

Вагові 
коефі- 
цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Інфра-
структурні 

(А141) 

(А141
1)   0,32 0,300544 0,320877 0,324526 0,279242 0,292101 0,293913 

(А141
2) 0,47 0,286739 0,334658 0,350207 0,345205 0,262655 0,31281 

(А141
3) 0,19 0,290776 0,326361 0,344091 0,375333 0,301599 0,335856 

Логістичні 
(А142) 

 (А142
1)  0,27 0,745931 0,757061 0,825885 0,798262 0,838588 0,798963 

 (А142
2) 0,31 0,527867 0,339322 0,370169 0,607157 0,634155 0,057195 

  (А142
3)  0,42 0,428812 0,256429 0,279741 0,527811 0,551281 0,366369 

Інфор-
маційні 
(А143) 

(А143
1)  0,63 0,545869 0,370882 0,404599 0,609908 0,637028 0,610506 

(А143
7) 0.37 0,110907 0,126907 0,147104 0,0609 0,176273 0,101903 

Інфор-
маційно-

аналітичні  
(А144) 

 (А144
2)   0,44 0,688655 0,680887 0,678189 0,696779 0,619723 0,683499 

(А144
4) 0,56 0,398035 0,313267 0,310949 0,337037 0,331969 0,345746 

Соціальної 
інфрастру-

ктури 
(А145) 

 (А145
1)  0,39 0,762468 0,742938 0,782301 0,759751 0,735986 0,760133 

(А145
3) 0,61 0,536371 0,560536 0,53842 0,587581 0,595417 0,517206 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 
 

У табл. 3.42 приведено середнє вибіркове значення показників 

інфрастуктурно-інформаційних ризиків 4-го рівня ієрархії для підприємств П1-

П6 за 2018 рік. 
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Порівнюючи значення табл. 3.41, 3.42, можна констатувати невеликі 

зміни в околі попередніх значень, що відрізняються у вимірі  

діапазону ймовірнісних значень ризику (0 – 0,2). Так, наприклад, ризики 

соціальної інфраструктури збільшилися в межах їх ймовірнісних значень 0,1. 

Наприклад, ризики інфраструктури збільшилися в межах їх ймовірнісних 

значень 0,01. 

Таблиця 3.42 

Середнє вибіркове значення показників інфрастуктурно-інформаційних ризиків 

4-го рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2018 рік 

Ризики 
Еле-

менти 

Вагові 

коефі- 

цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Інфра-

структурні 

(А141) 

(А141
1)   0,32 0,304202 0,324782 0,328475 0,282641 0,295656 0,29749 

(А141
2) 0,47 0,290229 0,338731 0,354469 0,349407 0,265852 0,316617 

(А141
3) 0,19 0,294314 0,330333 0,348279 0,379901 0,30527 0,339944 

Логістичні 

(А142) 

(А142
1)  0,27 0,664678 0,674595 0,735922 0,711308 0,747242 0,711933 

(А142
2) 0,31 0,470367 0,30236 0,329847 0,54102 0,565077 0,050965 

(А142
3)  0,42 0,382102 0,228497 0,249269 0,470318 0,491231 0,326461 

Інформаційні 

(А143) 

(А143
1)  0,63 0,526864 0,357969 0,390512 0,588673 0,614849 0,589251 

(А143
7) 0,37 0,107045 0,122489 0,141983 0,05878 0,170136 0,098355 

Інформацій-

но-аналітичні 

(А144) 

(А144
2)   0,44 0,664678 0,657181 0,654577 0,67252 0,598146 0,659703 

(А144
4) 0,56 0,384177 0,30236 0,300123 0,325303 0,320412 0,333708 

Соціальної 

інфраструк-

тури (А145) 

(А145
1)   0,39 0,735922 0,717071 0,755064 0,733299 0,710362 0,733668 

(А145
3) 0,61 0,517696 0,54102 0,519675 0,567124 0,574686 0,499199 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

У табл. 3.43 приведено середнє вибіркове значення показників 

інфрастуктурно-інформаційних ризиків 4-го рівня ієрархії для підприємств П1-

П6 за 2019 рік.  
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Таблиця 3.43 

Середнє вибіркове значення показників інфрастуктурно-інформаційних ризиків 

4-го рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2019 рік  

Ризики 
Еле-

менти 

Вагові 

коефі- 

цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Інфра-

структурні 

(А141) 

(А141
1)   0,32 0,304150 0,324727 0,328420 0,282593 0,295606 0,297439 

(А141
2) 0,47 0,290180 0,338673 0,354409 0,349347 0,265806 0,316563 

(А141
3) 0,19 0,294264 0,330277 0,348220 0,379836 0,305218 0,339886 

Логістичні 

(А142) 

(А142
1)  0,27 0,754882 0,766145 0,835795 0,807840 0,848651 0,808550 

(А142
2) 0,31 0,534201 0,343393 0,374611 0,614442 0,641764 0,057881 

(А142
3)  0,42 0,433957 0,259506 0,283098 0,534145 0,557896 0,370765 

Інформа-

ційні 

(А143) 

(А143
1)  0,63 0,552419 0,375332 0,409453 0,617226 0,644672 0,617832 

(А143
7) 0.37 0,112237 0,128430 0,148869 0,061631 0,178388 0,103125 

Інфор-

маційно-

аналітичні 

(А144) 

(А144
2)   0,44 0,696918 0,689057 0,686327 0,705140 0,627159 0,691701 

(А144
4) 0,56 0,402811 0,317026 0,314680 0,341081 0,335953 0,349894 

Соціальної 

інфрастру-

ктури 

(А145) 

 

(А145
1)   

0,39 0,771618 0,751852 0,791688 0,768868 0,744818 0,769254 

(А145
3) 0,61 0,542807 0,567262 0,544881 0,594632 0,602561 0,523412 

Примітка: авторські розрахунки на основі [73] 
 

На рис. 3.15 представлена динаміка оцінки інфрастуктурно-

інформаційних ризиків підприємства П1-П6 за 2016-2019 рр. 

Аналізуючи рис. 3.15 можна констатувати той факт, що спостерігається 

однакова поведінка динаміки рівнів ризиків для П1-П2, що пояснюється їх 

однорідністю і підпорядкування централізованій політиці групи компаній 

«Славія».  
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Для підприємства П3 ризики збільшилися до рівня 0,5, що є допустимим 

значенням. Для підприємств П4-П5 рівень ризиків коливається в діапазоні (0,4; 

0,7), причому найбільше значення для інформаційно-інноваційних ризиків (0,7). 

Найкращий стан у підприємства П6, де діапазон коливання ймовірнісних 

значень ризиків (0,45; 0,55).  
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Рис. 3.15. Динаміка оцінки інноваційно-технологічних ризиків 

підприємства П1-П6 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72]  

У табл. 3.44 приведено середнє вибіркове значення показників соціальних 

ризиків та ризиків публічного менеджменту 4-го рівня ієрархії для підприємств 

П1-П6 за 2016 рік. 

Як видно з табл. 3.44 найбільші ймовірнісні значення ризиків – кадрові   

розрізі елемента (А152
5)  –  (>0.7). Найменші значення (0,3;0,38)  – ризиків 

порушення приватних прав власності, що суттєво майже у 2 рази менше значень 

ризиків порушення корпоративних прав власності, що вимагає посиленої уваги 

до цього питання. Що стосується кадрових ризиків у розрізі елемента (А152
9), то 

їх значення коливаються у діапазон(0,51; 0,56).  

Таблиця 3.44 

Середнє вибіркове значення показників соціальних ризиків та ризиків 

публічного менеджменту 4-го рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2016 рік  

Ризики 
Еле-

менти 

Вагові 

коефі- 

цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Інтелекту-

альні (А151)  

 

(А151
2)  

0,48 0,544248 0,369780 0,403396 0,608095 0,635135 0,608692 

(А151
3) 0,52 0,110581 0,126530 0,146667 0,060719 0,175749 0,101599 

Кадрові 

(А152)  

 

(А152
5)  

0,49 0,760203 0,740730 0,779976 0,757493 0,733799 0,757874 

(А152
9) 0,51 0,534777 0,558870 0,536820 0,585835 0,593647 0,515669 

Порушення  

корпора-

 

(А161
1)  

0,42 0,666010 0,658498 0,655888 0,673867 0,599344 0,661024 
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тивних і 

приватних 

прав 

власності  

(А161) 

(А161
2) 0,58 0,384947 0,302966 0,300724 0,325954 0,321053 0,334376 

Примітка: авторські розрахунки на основі [73] 

 

У табл. 3.45 приведено середнє вибіркове значення показників соціальних 

ризиків та ризиків публічного менеджменту 4-го рівня ієрархії для підприємств 

П1-П6 за 2017 рік. 

Таблиця 3.45 

Середнє вибіркове значення показників соціальних ризиків та ризиків 

публічного менеджменту 4-го рівня ієрархії для підприємств П1-П6 за 2017 рік  

Ризики 
Еле-

менти 

Вагові 

коефі- 

цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Інтеле-

ктуальні 

(А151)  

 (А151
2)   0,48 0,506151 0,343896 0,375159 0,565529 0,590676 0,566084 

(А151
3) 0,52 0,102841 0,117673 0,1364 0,056469 0,163447 0,094488 

Кадрові 

(А152)  

 (А152
5)   0,49 0,775407 0,755545 0,795576 0,772644 0,748476 0,773032 

(А152
9) 0,51 0,545473 0,570048 0,547557 0,597552 0,605521 0,525983 

Порушення  

корпоратив-

них і 

приватних 

прав 

власності  

(А161) 

 (А161
1)  0,42 0,745931 0,737518 0,734595 0,754732 0,671266 0,740348 

(А161
2) 0,58 0,431141 0,339322 0,336812 0,365069 0,35958 0,374502 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 
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Відзначимо, що значення у табл. 3.45 майже не відрізняються від значень 

представлених у табл. 3.44, що говорить про незмінне виконання стратегічних 

завдань протягом 2016-2017 років. 

У табл. 3.46 приведено середнє вибіркове значення показників  

соціальних ризиків та ризиків публічного менеджменту 4-го рівня ієрархії для 

підприємств П1-П6 за 2018 рік. Зауважимо, що за 2018 рік (табл. 3.46) пройшли 

суттєві зміни у перегляді стратегій підприємств, що дало можливість знизити 

деякі види ризиків і стабілізувати ситуацію у вимірі соціальних ризиків та 

ризиків публічного менеджменту  по зрівнянні з 2016-2017 роками 

(табл. 3.44, 3.45). 

Таблиця 3.46 

Середнє вибіркове значення показників соціальних ризиків та ризиків 

публічного менеджменту 4-го рівня ієрархії для П1-П6 (2018) 

Ризики Еле-
менти 

Вагові 
коефі- 
цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Інтелектуальні 
(А151)  

(А151
2) 0,48 0,36978 0,36978 0,403397 0,508096 0,535135 0,508692 

(А151
3) 0,52 0,36978 0,36978 0,146667 0,060719 0,175749 0,1016 

Кадрові (А152)  (А152
5) 0,49 0,76978 0,76978 0,779976 0,757494 0,7338 0,757875 

(А152
9) 0,51 0,56978 0,56978 0,536821 0,585835 0,593648 0,51567 

Порушення  
корпо-

ративних і 
приватних прав 

власності  
(А161) 

(А161
1) 0,42 0,66978 0,66978 0,655889 0,673868 0,599345 0,661025 

(А161
2) 0,58 0,36978 0,36978 0,300725 0,325955 0,321054 0,334377 

Примітка: авторські розрахунки на основі [73] 
 

У табл. 3.47 приведено середнє вибіркове значення показників соціальних 

ризиків та ризиків публічного менеджменту 4-го рівня ієрархії для підприємств 

П1-П6 за 2019 рік. На рис. 3.16 представлена динаміка оцінки показників 

соціальних ризиків та ризиків публічного менеджменту підприємства П1-П6 за 

2016-2019 рр. 

Таблиця 3.47 
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Середнє вибіркове значення показників соціальних ризиків та ризиків 

публічного менеджменту 4-го рівня ієрархії для П1-П6 ( 2019 ) 

Ризики Еле-
менти 

Вагові 
коефі- 
цієнти 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Інтелектуальні 
(А151)  

(А151
2) 0,48 0,343896 0,343896 0,375159 0,565529 0,590676 0,566084 

(А151
3) 0,52 0,143896 0,143896 0,1364 0,056469 0,163447 0,094488 

Кадрові (А152)  (А152
5) 0,49 0,743896 0,743896 0,795576 0,704469 0,682434 0,704824 

(А152
9) 0,51 0,543896 0,543896 0,547557 0,597552 0,605521 0,525983 

Порушення  
корпоративних і 
приватних прав 

власності  
(А161) 

(А161
1) 0,42 0,543896 0,543896 0,734595 0,687345 0,671266 0,674245 

(А161
2) 0,58 0,414154 0,414154 0,336812 0,332474 0,35958 0,341065 

Примітка: авторські розрахунки на основі [73]  
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Рис. 3.16. Динаміка оцінки показників соціальних ризиків та 

 ризиків публічного менеджменту підприємства П1-П6 за 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [73]  

Як видно з рис. 3.16 найкращий стан у 2019 році на П1 і П2, що 

обумовлюється однорідністю цих підприємств. Що стосується підприємств П3-

П6, то рівень інтелектуальних ризиків лежить у діапазоні ( 0,25; 0,37), що є 

доволі низьким, а рівень кадрових ризиків лежить в інтервал (0,64-0,67), що є 

доволі високим показником. Що стосується ризиків порушення корпоративних 

і приватних прав власності, то їх ймовірнісні значення знаходять в межах між 

значеннями інтелектуальних і кадрових ризиків.  

Як видно з рис. 3.17 для підприємств П1-П5 спостерігається зниження 

ймовірнісного рівня фінансових ризиків у 2019 році, на відміну від 

підприємства П6.  
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Рис. 3.17. Динаміка оцінювання фінансових ризиків для П1-П6 за період 

2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

На рис. 3.18 представлена оцінка другого рівня ієрархії ринкових ризиків 

для П1-П6 за 2016-2019 рр. Як видно з рис. 3.18 найбільше (катастрофічне) 

значення ризиків (0,81) у 2019 році спостерігається на підприємстві П3, яке у 

цей період впроваджувало незалежно від групи «Славія» власну ринкову 

стратегію, що говорить про її невдалість. Всі інші значення ризиків для 

підприємств П1, П2, П4-П6 коливаються з деякими значеннями (0,3) біля 

прийнятного ймовірнісного рівня 0,5. 
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Рис. 3.18. Динаміка оцінювання ринкових ризиків  

для П1-П6 за період 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

На рис. 3.19 представлена оцінка другого рівня ієрархії інноваційно-

технологічних ризиків для П1-П6 за 2016-2019 рр. 

 
Рис. 3.19. Динаміка оцінювання інноваційно-технологічних ризиків  

для П1-П6 за період 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72]  
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Як видно з рис. 3.19 на підприємствах П1-П4 і П6 відбулося у 2019 році 

зниження рівня ризику по зрівнянні з 2016-2018 роками. На підприємств П5 

рівень інноваційно-технологічних ризиків у 2019 році збільшився, хоча він 

менше за числовим значенням, ніж на підприємстві П3.  

На рис. 3.20 представлена оцінка другого рівня ієрархії інфраструктурно-

інформаційних ризиків для П1-П6  за 2016-2019 рр. 

 
Рис. 3.20. Динаміка оцінювання інфрастуктурно-інформаційних ризиків 

для П1-П6 за період 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

Як видно з рис. 3.20 для усіх підприємств рівень інфраструктурно-

інформаційних ризиків збільшився по зрівнянні з 2016-2018 роками. Це 

говорить, що необхідно змінювати політику групи компаній «Славія» у зв’язку 

з появою нових інфраструктурно-інформаційних ризиків в умовах цифровізації. 

Цифрову трансформацію іноді можна трактувати як руйнівний процес для 

підприємств-експортерів. Різниця в швидкості прийняття походить як від 

реальних, так і від сприйнятих ризиків. Повна цифрова трансформація зазвичай 

впроваджує нові та незнайомі операційні процеси та може змінити цілі бізнес-
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моделі. Подальше ускладнення процесу полягає в тому, що, хоча вплив 

трансформації відчувається на всьому підприємстві, вплив на прийняття 

виконавчих рішень є особливо важким.  

На рис. 3.21 представлена оцінка другого рівня ієрархії інтелектуально-

кадрових ризиків та ризиків публічного менеджменту для П1-П6  за 2016-

2019 рр. 

Як видно з рис. 3.21 динаміка інтелектуально-кадрових ризиків та ризиків 

публічного менеджменту для П1-П6 позитивна і у 2019 році спостерігається її 

зменшення, що характеризується діапазоном ймовірнісних значень (0,2; 0,28).  

Остаточно знаходимо перший рівень ієрархії: рівня мінімізації 

підприємницьких ризиків у впровадженні  ефективного управління їх 

хеджуванням в умовах трансформації експортних ринків для П1-П6 за 2016-

2019 рр. 

 
Рис. 3.21. Динаміка оцінювання інтелектуально-кадрових ризиків та 

ризиків публічного менеджменту для П1-П6 за період 2016-2019 рр. 
Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

У табл. 3.48 визначено перший рівень ієрархії оцінювання хеджування 

підприємницьких ризиків за умови їх мінімізації.  
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Проілюструємо табл. 3.48 у вигляді рис. 3.22. 

Таблиця 3.48 

Перший рівень ієрархії оцінювання рівня мінімізації підприємницьких ризиків 

у впровадженні  ефективного управління їх хеджуванням в умовах 

трансформації експортних ринків 
 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
П1 0,36 0,39 0,493 0,532 
П2 0,32 0,37 0,34 0,43 
П3 0,29 0,25 0,21 0,25 
П4 0,34 0,27 0,37 0,39 
П5 0,41 0,29 0,49 0,53 
П6 0,2707 0,26 0,219708 0,34 

Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 

 

 
Рис. 3.22. Ілюстрація динаміки оцінювання рівня мінімізації 

підприємницьких ризиків для П1-П6 за період 2016-2019 рр.  
Примітка: авторські розрахунки на основі [72] 
 

Як видно з рис. 3.22 для усіх підприємств відбулося незначне підвищення 

рівня підприємницьких ризиків у 2019 році по зрівнянні з 2016-2018 роками.  

Отже удосконалений методичний підхід до оцінювання підприємницьких 

ризиків з урахуванням експертного визначення питомої ваги впливу кожного 

окремого виду ризику підприємств-експортерів дає можливість відслідковувати 

рівень підприємницьких ризиків у групі компаній «Славія» на усіх 4-х рівнях 

ієрархічної схеми оцінювання, що дає можливість і підстави вчасно змінювати 

стратегічні вектори розвитку підприємств і корегувати централізовано усі види 
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політик підприємств, що і є основною ідеєю управління підприємницькими 

ризиками.  

Наголосимо, що управління ризиками є найважливішим елементом  

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

міжнародні ринки. Підкреслимо, що експерти Національного банку працюють з 

компаніями, щоб допомогти їм структурувати транзакції, щоб зменшити їхню 

небезпеку. Вони можуть порадити клієнтів з таких питань, як вибрати рівень та 

тип покриття. Банк також може швидко виготовити документи, необхідні для 

забезпечення транзакції. Нарешті, фахівці Національного банку можуть 

допомогти своїм клієнтам знайти необхідну їм підтримку, будь то агенції з 

розвитку експорту або банківські кореспонденти майже в будь-якій точці світу.  

Зауважимо, що експорт може бути ризикованим. Працюючи на 

незнайомому, закордонному ринку підприємства-експортери завжди мають 

нові виклики для навігації, однак налагоджений бізнес повинен бути на 

внутрішньому ринку. 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 необхідно дотримуватися надійного процесу управління 

ризиками, щоб переконатися, що   бізнес знаходиться в найсильнішому 

становищі, щоб впоратися з будь-якими ризиками, з якими підприємства 

можуть зіткнутися [38].  

На наш погляд сформулюємо   ключові кроки, які потрібно здійснити для 

управління експортними ризиками [39]: 

1. Визначити потенційні джерела ризику на обраному   експортному 

ринку.   

2. Звертатися за порадами до  банкірів, адвокатів, страховиків та 

бухгалтерів  щодо ризиків, з якими підприємство може зіткнутися на 

закордонних ринках.  Використовувати безпечні способи оплати. 

3. Встановлення змістовних відносин з партнерами. Тверді та довірчі 

відносини, що сприяють комерційному обміну, безцінні. Необхідно 
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налагодження добрих відносин з  партнерами та клієнтами. Навіть,якщо може 

бути найбільший, найбільш герметичний контракт, але якщо насправді не 

знати, з ким маєте справу, і якщо немає довіри, ваш клієнт може вирішити не 

платити. 

4. Зробити за представленою методикою   оцінку ймовірності та впливу 

більшості сценаріїв, які можуть вплинути на бізнес. Також слід оцінити 

ймовірність та важливість різних ризиків для виявлення критичних сфер 

зосередження. 

5. Розробити стратегії управління ризиками –  заходи, які необхідно 

вжити, щоб уникнути або зменшити ризик або мінімізувати його 

вплив. Слідкувати за тим, щоб стратегія управління ризиками була 

максимально зрозумілою і простою, і щоб усі в бізнесі знали, що потрібно 

робити. 
 

 

3.3. Удосконалення принципів хеджування підприємницьких ризиків 

на підприємствах-експортерах в умовах розвитку сучасних експортних 

відносин 

 

Як результат економіко-математичного моделювання оцінювання рівня 

мінімізації підприємницьких ризиків для П1-П6 за період 2016-2019 рр., на 

рис. 3.23 представлена результативна схема ранжирування підприємств П1-П6 

за рівнем мінімізації підприємницьких ризиків за період 2016-2019 рр. 

Таким чином, як видно із рис. 3.23 обчислений за вищезазначеною 

методикою мінімальний рівень підприємницьких ризиків виявлено у 2019 році 

у підприємств П3 (1 місце), П6 (2 місце), П4 (3 місце), П2 (4 місце), П5 (5 

місце), П1 (6 місце). Причому стабільний результат протягом останніх трьох 

років показують підприємства П3, П6 і П1. Підприємства П4 і П2 за період, що 

розглядаються коливаються між 3 і 4 місцями. Підприємство П5, будучи у 2016 

році на 6 місці перейшло у 2017 році на 4 місце і у 2018-2019 рр. впевнено 

зайняло 5 місце [40]. 
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Науковий інтерес представляє дослідження підприємства ДП ІІ Сангрант 

Плюс (П5), що впевнено (рис. 3.23) зайняло 5 місце в ранжируванні мінімізації 

підприємницьких ризиків серед представленої групи шести підприємств. 

Підприємство П5, будучи у 2016 році на 6 місці перейшло у 2017 році на 4 

місце і у 2018-2019 рр. впевнено зайняло 5 місце.   

 
Рис. 3.23. Ілюстрація ранжирування рівня мінімізації  

підприємницьких ризиків для П1-П6 за період 2016-2019 рр.  
Примітка: авторські розрахунки на основі [73] 
 

Розглянемо низку заходів, що була впроваджувана  на українському 

підприємстві-експортері ДП ІІ Сангрант Плюс,що входить до складу групи 

Рівень мінімізації підприємницьких ризиків 
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компаній «Славія». Основним видом діяльності є експорт зернобобових та 

продукції переробки соняшника, отриманих на давальницьких умовах. В ході 

ретроспективного аналізу фінансового стану підприємства  ДП ІІ Сангрант 

Плюс за 2017-2019 роки визначено недоліки в роботі, виявлено тенденції та 

закономірності в розвитку, сформовані пропозиції щодо роботи в майбутньому. 

Серед недоліків в першу чергу необґрунтовані витрати, пов’язані із реалізацією 

продукції, а саме оплата послуг посереднику при експорті [41].  

Отже, можна зробити висновок, що підприємство має можливості 

максимізації прибутку за умов зміни стратегії при експорті продукції. ДП ІІ 

Сангрант Плюс реалізує продукти переробки насіння соняшнику на 

давальницьких умовах. В загальному обсязі реалізації, реалізація олії Експорт 

рафінованої олії є найбільш рентабельним. Рафінована дезодорована олія 

експортується в Йорданію та Індію флексітанками, використовуючи послуги 

двох посередників: ТОВ «Укрспецконтейнер» (23,8%) та ТОВ «ІТЕРІС» 

(76,2%). Зокрема, на даний момент ДП ІІ Сангрант Плюс самостійно працює із 

закордонними партнерами через відділ збуту, однак власне логістичними 

операціями (відвантаження, транспортування, страхування, експедиція вантажу 

тощо) воно не займається – цю роботу виконують посередники за контрактом із 

ДП ІІ Сангрант Плюс [42]. 

Підприємство відшкодовує надані посередником логістичні послуги, 

сплачуючи йому суму комісії за доставку кожної окремої партії вантажу. 

Послуги посередника складають 2550 дол. USD з флексітанку. Ця комплексна 

ставка включає оренду флексітанка (380-500 дол. USD), транспортування з 

Одеси до Полог, навантаження та транспортування з Полог до Одеси, а також 

морське перевезення Сума страховки складає 0,3 % від 110 % суми реалізації та 

сплачується додатково. Компенсація послуг посередникам – змінна витрата і 

складає від 140 до 160 дол. USD за тону, сплачується в гривнях по 

комерційному курсу ОТП на дату отримання інвойсу. Продажна ціна протягом 

2019 року коливалась в межах 860 дол. USD за тону. 
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Підкреслимо, що поточний формат роботи при експорті олії ДП ІІ 

Сангрант Плюс через посередника створює підприємству ряд проблем, 

причому як суто фінансово-економічних, так і організаційних та 

маркетингових. Зокрема, у першу чергу варто вказати на зростаючу вартість 

послуг посередника, що негативним чином позначається на рентабельності 

експорту дезодорованої олії протягом 2017-2019 років [43]. 

Так, протягом 2017-2019 років середній маржинальний доход із 1 тони 

експортної олії (різниця між ціною продажу, змінними витратами та оплатою 

експортних послуг посередника) скоротився майже на 10% – із 214,7 USD/тн. у 

2013 році до 199,5 USD/тн. у 2015 році. А рівень маржинальності експорту олії, 

що оцінюється як відношення маржинального доходу до ціни продажу, 

скоротився із 21,5% у 2017 році до 19,6% у 2019 році. 

Як бачимо, експорт олії протягом 2017-2019 років став менш ефективним 

для підприємства ДП ІІ Сангрант Плюс, при цьому головним чином це 

пов’язано саме із погіршенням умов роботи із посередником, оскільки інші 

фінансово-економічні показники кардинальним чином не погіршились 

протягом 2017-2019 років. 

Як засвідчують оцінки, протягом 2017-2019 років підприємство тільки 

нарощувало обсяги експорту олії із 6,1 тис. тн. до 44 тис. тон на рік, тоді як 

зростання ціни продажу на зовнішніх ринках із 840 до 860 USD/тн. створювало 

потенційні передумови для зростання операційного прибутку. Що стосується 

маржинальної собівартості олії ДП ІІ Сангрант Плюс , то вона принципово не 

змінилась протягом 2017-2019 років і коливалась у межах 73-74% ціни 

реалізації. 

Отже, саме погіршення фінансово-економічних умов співробітництва із 

посередником призвело до зниження ефективності експорту рафінованої олії 

ДП ІІ Сангрант Плюс. Відповідно, нейтралізувати проблему та підвищити 

фінансову ефективність експорту олії дозволить перехід на альтернативну 

модель організації експорту – експорт продукції власними силами. Тому із 2020 

року, щоб збільшити маржинальний дохід, підприємство вирішує відмовитись 
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від послуг посередника та самостійно орендувати флексітанки, 

використовуючи режим тимчасового ввозу. Виходячи з розрахунків 

підприємство зможе економити на страховці, використовуючи страхову 

компанію «Нафтогаз», яка пропонує 0,091 % від вартості продажу на умовах 

укладання генерального договору. 

З іншого боку підприємство ДП ІІ Сангрант Плюс має можливість 

збільшити виробництво рафінованої олії на 20 відсотків, при цьому 

вдосконаливши технологічний процес для отримання належної якості 

експортувати увесь обсяг. Фасування та продаж фасованої олії має низку 

недоліків, серед яких вартість фасування, та довгий період кредитування( від 45 

до 60 днів). 

На даний момент серед низки заходів із підвищення ефективності 

фінансово-господарської діяльності ДП ІІ Сангрант Плюс пріоритетними є 

наступні: 

1) Зміна моделі експорту продукції, зокрема – перехід від використання 

послуг експортного посередника до організації експорту власними силами. 

2) Переорієнтація ринків збуту рафінованої соняшникової олії, більш 

активний розвиток експортних напрямів бізнесу та поступове скорочення 

продажу олії на українському ринку а також збільшення обсягів виробництва 

рафінованої олії, використовуючи повні потужності, але продаж з 

використанням послуг посередника, який бере на себе частку ризику. 

3) Послаблення стандартів кредитоспроможності для збільшення обсягу 

продажу нерафінованої олії. 

4) Збільшення обсягу продажу та реалізація усього обсягу виробленої олії 

без посередника. 

Розглянемо варіанти можливих стратегій для ДП ІІ Сангрант Плюс для 

подальшого зниження підприємницьких ризиків. 

Варіант № 1. Відмовлення від послуг посередника та перехід до моделі 

прямого експорту олії. 



211 
 

Відмітимо, що для самостійної організації експорту олії ДП ІІ Сангрант 

Плюс  потрібно: 

– забезпечити оренду флексітанків, які доставлятимуть олію 

закордонним замовникам; 

– самостійно організувати страхування вантажів, логістику та 

експедицію, 

– самостійно оплачувати усі портові збори тощо. 

Відповідно до здійснених розрахунків, дані витрати відносяться до 

категорії змінних витрат, а їх величина на 2020 рік становитиме 120 USD/тн. 

Для порівняння – у 2016 році середня сума оплати за логістичні послуги 

посереднику склала 140 USD/тн., тобто економія витрат при самостійній 

організації експорту складе 20 USD/тн. 

У табл. 3.49 представлено розрахунок додаткових прямих змінних витрат 

ДП ІІ Сангрант Плюс на 2020 рік при організації власного продажу олії. 

Потрібно зазначити, що у разі самостійної організації експорту олії, ДП ІІ 

Сангрант Плюс  також буде нести додаткові накладні витрати – на оплату праці 

персоналу відділу логістики, адміністративні витрати на утримання відділу 

логістики, представницькі витрати працівників відділу, організаційні витрати 

по роботі із логістичною компанією тощо.  

Таблиця 3.49 

Розрахунок додаткових прямих змінних витрат ДП ІІ Сангрант Плюс  

на 2020 рік при організації власного продажу олії 
№ п/п Додаткові прямі змінні витрати ДП ТОВ ТД «Славія» 2020 рік 

1 Витрати на оренду флексітанку, USD/тн. 100,0 
2 Витрати на логістику, USD/тн. 15,0 
3 Портові витрати, USD/тн. 5,0 
4 Разом додаткові прямі витрати на експорт 1 тони продукції, USD/тн. 120,0 

Примітка: систематизовано автором на основі [44]  
 

Такі витрати відносяться до категорії умовно-постійних, тобто вони 

виникають незалежно від обсягів експорту продукції та створюють ризики 

отримання підприємством ДП ІІ Сангрант Плюс  збитків у разі, коли експорт 

або відсутній, або його обсяги недостатні для покриття цих накладних витрат 
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(виходу на рівень беззбитковості). У табл. 3.50 представлено розрахунок 

(прогноз) додаткових, непрямих (постійних) витрат ДП ІІ Сангрант Плюс при 

організації власного продажу олії протягом 2020 року. Причому річна сума 

постійних накладних витрат при самостійному експорті олії підприємства на 

2020 рік знаходитиметься у межах 90 тис. USD, ± 2%. 

Таблиця 3.50 

Розрахунок додаткових непрямих (постійних) витрат ДП ІІ Сангрант Плюс при 

організації власного продажу олії за 2020 рік 
№ 
п/п 

Додаткові непрямі (постійні) витрати ДП ТОВ ТД «Славія»  Сума на 2020 рік, тис. USD 

1 Оплата праці персоналу відділу логістики, тис. USD 50,0 
2 Адміністративні витрати на утримання відділу логістики 25,0 
3 Представницькі витрати працівників відділу 15,0 
5 Разом постійні витрати 90,0 

Примітка: систематизовано автором на основі [45]  
 

Розрахунок економічної ефективності переходу ДП ІІ Сангрант Плюс від 

роботи із посередником до організації прямого експорту, за умови незмінності 

обсягів реалізації та цін на дезодоровану олію на зовнішніх ринках, 

представлено у табл. 3.51. 

Таблиця 3.51 

Економічна ефективність експорту дезодорованої олії ДП ІІ Сангрант Плюс 

протягом 2019 року за умов роботи з посередником та прогноз на 2020 рік без 

посередника 
№ 
п/п 

Показники 

2019 рік за 
умов роботи з 

посе-
редником 

2020 рік прогноз 
результатів роботи 

без посередника 

1 Обсяги продажу олії, тис. тн 44,2 44,2 
2 Середня ціна продажу, USD/тн. 860 860 
3 Маржинальна собівартість олії, USD/тн. 703,2 703,2 
4 Маржинальна собівартість у ціні реалізації, % 73,25% 73,25% 
5 Маржинальний дохід від реалізації олії, тис. USD 11350,6 11350,6 
6 Оплата посередницьких послуг, USD/тн. змінні 140  
7 Страховка USD/тн. змінні USD/тн. 3,2 0,8 
8 Змінні витрати на організацію прямого експорту USD/тн. - 120 
9 Постійні витрати на управління експортом, тис. USD - 90,0 
10 Операційний прибуток від експорту олії, тис. USD 5021,1 5921,2 
11 Операційна рентабельність експорту, % 11,8% 14,0% 
12 Операційна рентабельність витрат, % 16,2% 19,1% 

Примітка: систематизовано автором на основі [46]  
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Аналізуючи табл. 3.51, можна зробити висновки, що перехід від роботи із 

посередниками до організації прямого експорту олії, навіть за незмінних 

обсягів експорту, забезпечує додаткову ефективність підприємству. 

Так, сума операційного прибутку за таким варіантом зростає до 5921,2 

тис. USD (за умови роботи із посередниками операційний прибуток складає 

5021,1 тис. USD), операційна рентабельність експорту збільшується із 11,8% у 

2019 році (фактично) до 14,0% у 2020 році (без посередника). 

У табл. 3.52 представлено розрахунок точки беззбитковості при переході 

ДП ІІ «Сангрант Плюс» на експорт олії власними силами. 

Підкреслимо, що розрахунки обсягів експорту, які забезпечать 

беззбитковість та дозволять підприємству повністю покрити накладні витрати 

показали, що самостійний експорт ДП ІІ Сангрант Плюс доцільний тоді, коли 

обсяги поставок партій олії закордонним споживачам перевищують 0,66 тис. 

тон. щорічно. Дані показники набагато нижчі за планові обсяги експорту 

продукції на 2020 рік), які за реалістичного сценарію розвитку подій становлять 

44,2 тис. тон. щороку, ± 2%. 

Таблиця 3.52 

Розрахунок точки беззбитковості при переході ДП ІІ Сангрант Плюс  

на експорт олії власними силами 
№ 
п/п Показники Прогнозні значення на 2020 

рік (робота без посередника) 
1 Обсяги продажу дезодорованої олії, тис. тон  44,2 
2 Сума оплати за послуги посередника + страховка, USD/тн. 143,2 
3 Прямі додаткові витрати на експорт + страховка, USD/тн. 120,8 
4 Пряма економія за рахунок зміни схеми експорту, USD/тн. 22,4 
5 Сума постійних витрат на забезпечення прямого експорту, тис. USD 90,0 
6 Обсяг експорту, який забезпечує беззбитковість (тис. тон) 0,66 
7 Розрахунковий запас надійності, тис. тон 43,5 
8 Рівень надійності відносно фактичного обсягу експорту, % 98,5 

Примітка: систематизовано автором на основі [47]  

 

Відповідно, можна зробити висновок, що перехід від роботи із 

посередником до прямих поставок дезодорованої олії споживачам не тільки 

вигідний для підприємства ДП ІІ Сангрант Плюс але і цілком позбавлений 

суттєвих ризиків, що підтверджує рис. 3.24, що ілюструє оцінки планового та 
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беззбиткового обсягів експорту олії на 2020 рік при переході на модель роботи 

без посередника у тис. тон на рік.  

 
Рис. 3.24. Оцінки планового та беззбиткового обсягів експорту олії  

на 2020 рік при переході на модель роботи без посередника, тис. тон на рік 
Примітка: систематизовано автором на основі [48]  

 

Зауважимо, що зміна фінансових результатів діяльності підприємства при 

переході від експортної моделі із застосуванням посередників до моделі 

прямого експорту дезодорованої олії ДП ІІ Сангрант Плюс на 2020 рік 

представлена у табл. 3.53. 

Таблиця 3.53 

Прогноз звіту фінансових результатів ДП ІІ «Сангрант Плюс» на 2020р.  

№ п/п Показники, тис. USD 2019 рік 2020 рік Зміна (+/-, 
тис. USD) Зміна, % 

1 Чистий доход від реалізації 42432,0 42432,0 0,0 0,0% 
2 Змінні витрати в собівартості 

реалізованої продукції 
31081,4 31081,4 0,0 0,0% 

3 Маржинальний дохід 11350,6 11350,6 0,0 0,0% 
4 Адміністративні витрати 141,4 125,4 -16,1 -11,4% 
5 Витрати на збут 6188,0 5304,0 -884,0 -14,3% 
6 Сукупні операційні витрати 6329,4 5429,4 -900,1 -14,2% 
7 Операційний прибуток( ЕВІТ) 5021,1 5921,2 900,1 17,9% 

Примітка: систематизовано автором на основі [49]  

 

Якщо отримані показники за представленим проектом імплементувати в 

фінансову звітність підприємства, припускаючи, що діяльність в 2020р. буде на 

рівні 2019 р., оскільки звітність за 2020 рік ще невідома, то підприємство 

отримає чистий прибуток на рівні 9181 тис. грн. Аналізуючи показники 
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Балансу слід відмітити, що рентабельність та ліквідність підприємства 

збільшиться.  

Отже, можна зробити висновки, що відповідно до представленого Звіту 

про фінансові результати, перехід від посередницької моделі експорту до 

прямого експорту не призведе до зміни виручки від реалізації та не вплине на 

собівартість реалізованої продукції, відповідно – валовий прибуток за цим 

бізнес-напрямком залишиться на рівні 2019 року, тобто 11350 тис. USD. 

Адміністративні витрати збільшаться на суму постійних витрат на управління 

прямим експортом (90 тис. USD) та зменшаться за рахунок зниження вартості 

страховки (із 3,2 до 0,8 USD/тн.), що у кінцевому рахунку призведе до їх 

зменшення до 125,4 тис. USD. 

Витрати на збут продукції скоротяться на 884,0 тис USD за рахунок 

зниження суми змінних витрат на 1 тону олії із 140 USD/тн. (послуги 

посередника) у 2019 році до 120 USD/тн. (самостійний експорт). У результаті 

зазначених організаційно-економічних перетворень операційний прибуток 

підприємства за даним бізнес-напрямом (EBIT) підвищиться із 5021,1 тис. USD 

до 5921,2 тис. USD. 

Варіант № 2. Збільшення реалізації найбільш маржинального продукту 

за рахунок нарощування виробництва олії рафінованої високої якості та 

реалізація її флексітанками. 

Дослідження показують, що на даний момент виробничі потужності 

підприємства дозволяють виготовляти більш ніж 7 тис. тон олії рафінованої на 

місяць, однак фактичний обсяг випуску не перевищує 50% від доступної 

проектної потужності. У той же час в новітніх умовах перед ДП ІІ Сангрант 

Плюс відкриваються додаткові перспективи – наростити виробництво 

продукції і підвищити реалізацію за рахунок збуту на зовнішніх ринках, як у 

Європі, так і у Азії. 

За здійсненими оцінками фахівців підприємства, вже у 2020 році цілком 

реально збільшити виробництво та збут продукції майже вдвічі – до 86,4 тис. 

тон. на рік. При цьому збільшувати обсяг реалізації планується за рахунок 
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експорту найбільш прибуткової і маржинальної позиції – рафінованої олії, яка 

буде експортуватися флексітанками. 

Розрахунок економічної ефективності нарощування обсягів виробництва 

та продажу продукції ДП ІІ Сангрант Плюс, за умови незмінності моделі 

організації експорту (через посередників) та цін на дезодоровану олію на 

зовнішніх ринках, представлено у табл. 3.54. 

Згідно даних табл. 3.54, при продовженні експорту через посередників у 

2020 році, при зростанні обсягу поставок до 86,4 тис. тон. та доходів від 

експорту у 82,944 млн. USD, операційний прибуток від експорту складе 9,815 

млн. USD проти 5,021 млн. USD у 2019 році, хоча операційна ефективність 

експорту залишиться без змін: операційна рентабельність експорту складе 

11,8% а операційна рентабельність виробництва олії для експорту становить 

16,2%. 

Таблиця 3.54 

Економічна ефективність експорту дезодорованої олії ДП ІІ Сангрант Плюс 

протягом 2019 – 2020 років (зростання продажу та реалізація через 

посередника) 
№ п/п Показники 2019 рік 

(фактично) 
2020 рік 

(прогноз)  
1 Обсяги продажу олії, тис. тн 44,2 86,4 
2 Середня ціна продажу, USD/тн. 860 860 
3 Маржинальна собівартість олії, USD/тн. 703,2 703,2 
4 Маржинальна собівартість у ціні реалізації, % 73,25% 73,25% 
5 Маржинальний дохід від реалізації олії, тис. USD 11350,6 22187,5 
6 Оплата посередницьких послуг, USD/тн. змінні 140 140 
7 Страховка USD/тн. змінні 3,2 3,2 
8 Змінні витрати на організацію прямого експорту USD/тн.  - -  
9 Постійні витрати на управління експортом, тис. USD  -  - 
10 Операційний прибуток від експорту олії, тис. USD 5021,1 9815,0 
11 Операційна рентабельність експорту, % 11,8% 11,8% 
12 Операційна рентабельність витрат, % 16,2% 16,2% 

Примітка: систематизовано автором на основі [50]  

 

Зміна фінансових результатів діяльності підприємства при нарощуванні 

випуску олії та збереженні посередницької експортної моделі ДП ІІ Сангрант 

Плюс на 2020 рік представлена у табл. 3.55. 

Відповідно до представленого Звіту про фінансові результати, зростання 

обсягів виробництва продукції та збереження посередницької моделі експорту 
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забезпечить рівномірне збільшення чистих доходів, собівартості та валового 

прибутку на 95,5%. В результаті цього сума валового прибутку ДП ІІ Сангрант 

Плюс у 2020 році збільшиться на 10,837 млн. USD і складе 22,187 млн. USD. 

Таблиця 3.55 

Прогноз звіту про фінансові результати ДП ІІ «Сангрант Плюс» на 2020 рік 

(нарощування випуску та збереження посередників) 

№ п/п Показники, тис. USD 2019 рік 2020 рік Зміна (+/-, 
тис. USD) Зміна, % 

1 Чистий доход від реалізації 42432,0 82944,0 40512,0 95,5% 
2 Собівартість реалізованої продукції 31081,4 60756,5 29675,0 95,5% 
3 Валовий прибуток 11350,6 22187,5 10837,0 95,5% 
4 Адміністративні витрати 141,4 276,5 135,0 95,5% 
5 Витрати на збут 6188,0 12096,0 5908,0 95,5% 
6 Сукупні операційні витрати 6329,4 12372,5 6043,0 95,5% 
7 Операційний прибуток 5021,1 9815,0 4793,9 95,5% 

Примітка: систематизовано автором на основі [51]  

 

Відмітимо, що адміністративні витрати, куди віднесені витрати на оплату 

страхування (3,2 USD/тн.) та збутові витрати, куди відносяться витрати по 

оплаті послуг посередника (140 USD/тн.), зростуть пропорційно, тобто теж на 

95,5%. У результаті розвитку підприємства за обраним сценарієм, тобто 

нарощування обсягів експорту та продовження роботи із посередниками, 

операційний прибуток ДП ІІ Сангрант Плюс  збільшиться на 4,793 млн. USD і 

складе 9,815 млн. USD у 2020 році. 

Відповідно до представленого Звіту про фінансові результати, зростання 

обсягів виробництва продукції та збереження посередницької моделі експорту 

забезпечить рівномірне збільшення чистих доходів, собівартості та валового 

прибутку на 95,5%. В результаті цього сума валового прибутку ДП ІІ Сангрант 

Плюс у 2020 році збільшиться на 10,837 млн. USD і складе 22,187 млн. USD. 

Адміністративні витрати, куди віднесені витрати на оплату страховки (3,2 

USD/тн.) та збутові витрати, куди відносяться витрати по оплаті послуг 

посередника (140 USD/тн.), зростуть пропорційно, тобто теж на 95,5%. У 

результаті розвитку підприємства за обраним сценарієм, тобто нарощування 

обсягів експорту та продовження роботи із посередниками, операційний 
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прибуток ДП ІІ Сангрант Плюс збільшиться на 4,793 млн. USD і складе 9,815 

млн. USD у 2020 році. 

Варіант № 3. Послаблення стандартів кредитоспроможності. 

Одним із шляхів підвищення рентабельності на підприємстві є пошук 

компромісного рішення про наявність дебіторської заборгованості. Це 

пов’язано з ризиком та доходністю. Підприємству необхідно визначити 

оптимальний розмір шляхом порівняння вигод, які фірма розраховує отримати 

при певному рівні інвестованих у дебіторську заборгованість коштів із 

витратами, які воно понесе для цього. 

Так послаблення підприємством стандартів кредитоспроможності, як 

правило, призводить до підвищення попиту і збільшення обсягу продажів та 

прибутку. При цьому збільшуються витрати у зв’язку із додатковою 

дебіторською заборгованістю, а також збільшується ризик, пов'язаний із 

безнадійними боргами. 

Кредитна політика здатна надати значний вплив на обсяги продажу 

підприємства. Якщо конкуренти постійно послаблюють умови надання кредиту 

це може мати негативні наслідки для підприємства. Продаж у кредит – це один 

з факторів, визначаючих рівень попиту на продукцію. Однак, послаблюючи 

кредитну політику, підприємство несе певні витрати, наприклад підприємство 

витрачає певні суми на накопичення додаткової дебіторської заборгованості, 

замість того, щоб використовувати ці кошти іншим способом. Додаткова 

дебіторська заборгованість є результатом збільшення обсягу продажу, а також 

середнього строку стягнення заборгованості з дебіторів. 

На сьогоднішній день ДП ІІ Сангрант Плюс  переробляє на 

давальницьких умовах 55500 тн. насіння і підприємство отримує 22800 тн. 

нерафінованої олії. З цього обсягу на рафінацію при повному завантаженні 

може бути передано 7200 тн., а 15600 тн. олії може бути реалізовано 

нерафінованою судами. 

Відмітимо, що на сьогоднішній день через жорсткі стандарти 

кредитоспроможності підприємство реалізує 11500 тн. нерафінованої олії. 
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Покупці платять за отриману олію на п’ятий робочий день, тобто коефіцієнт 

оборотності становить 72. 

В той же час розрахунок вигід від додаткових обсягів продажу олії за 

умови зміни коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості ДП ІІ 

Сангрант Плюс  на 2020 рік (при організації власного продажу олії) у два рази, 

тобто при подовженні терміну оплати за поставлену продукцію із 5-ти до 10-ти 

робочих днів, наведений у Додатку Д, табл. Д.1.  

Зауважимо, якщо ДП ІІ Сангрант Плюс змінить умови кредиту із «нетто 

5» до «нетто 10», тобто збільшить період кредитування з 5 до 10 днів, таке 

послаблення кредитної політики приведе до збільшення обсягів продажу на 

3772 тис. USD. При новому річному коефіцієнті оборотності у 36 додаткові 

рахунки дебіторів, пов’язані із новими продажами складають 3772/36=104,77 

тис. USD. В цю додаткову дебіторську заборгованість фірма інвестувала кошти, 

які включають змінні витрати, тобто 605/920*104,8 = 68,91 тис. USD.  

Підкреслимо, що друга частина додаткової дебіторської заборгованості 

пов’язана зі збільшенням рівня заборгованості відносно первинного обсягу 

продажу, що викликано зміною коефіцієнту оборотності із 72 до 36. При 

первинному обсязі продажу 10580 тис. USD і коефіцієнті оборотності 72 рівень 

цієї заборгованості складає 10580/72=146,91 тис. USD, при новому: 

10580/36=293,88 тис. USD. Тобто з’являється додаткова дебіторська 

заборгованість=293,88-146,91=146,97 тис. USD, пов’язана з реалізацією 

продукції первинним покупцями. 

В Додатку Д, табл. Д.2 показано розрахунок для порівняння показників 

рентабельності і необхідної прибутковості інвестицій при оцінці доцільності 

зміни періоду кредитування ДП ІІ Сангрант Плюс  на 2020 рік.   

Відмітимо, що оскільки прибуток від додаткового продажу (1291,50 тис 

USD) перевищує прибуток на підставі необхідної прибутковості інвестицій в 

додаткову дебіторську заборгованість-43,17 тис USD, то зміну політики 

кредитування слід вважати правильною. 



220 
 

Варіант № 4. Збільшення реалізації найбільш маржинального продукту 

та відмова від роботи із посередниками. 

Потрібно зазначити, що найбільш перспективним та привабливим 

варіантом розвитку підприємства є нарощування експорту рафінованої 

дезодорованої олії із переходом від посередницької до самостійної моделі 

організації експорту. Це не тільки дасть змогу збільшити доход від експорту, 

але й за рахунок оптимізації витрат на організацію експорту дасть змогу 

підвищити його операційну результативність та збільшити рівень 

рентабельності. Розрахунок економічної ефективності нарощування обсягів 

виробництва та продажу продукції ДП ІІ Сангрант Плюс , за умови переходу до 

самостійної організації експорту без посередників, представлено у табл. 3.58.  

Оцінки показують, що перехід від роботи із посередниками до організації 

прямого експорту олії, на фоні зростання обсягів експорту із 44,2 до 86,4 тис. 

тон на рік, забезпечує значний приріст ефективності підприємству ДП ІІ 

Сангрант Плюс. 

Таким чином, як видно із Додатку Д, табл. Д.3 сума операційного 

прибутку за таким варіантом зростає до 11660,4 тис. USD, операційна 

рентабельність експорту збільшується до 14,1%, операційна рентабельність 

виробництва продукції на експорт (рентабельність витрат) зросла до 19,2%. 

Розрахунки обсягів експорту, які забезпечать беззбитковість та дозволять 

підприємству повністю покрити накладні витрати показали, що самостійний 

експорт ДП ІІ Сангрант Плюс  доцільний тоді, коли обсяги поставок партій олії 

закордонним споживачам перевищують 0,660 тис. тон. щорічно. Дані 

показники набагато нижчі за планові обсяги експорту продукції на 2020 рік 

(див рис), які за реалістичного сценарію розвитку подій становлять 86,4 тис. 

тон. щороку, ± 2%. Це дозволяє говорити про існування 99,2% запасу 

надійності за цим варіантом організації експорту. 

Зміна фінансових результатів діяльності підприємства при нарощуванні 

випуску олії та зміні посередницької експортної моделі на прямий експорт ДП 

ІІ «Сангрант Плюс» на 2020 рік представлена у Додатку Д, табл. Д.4.  
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Із усіх варіантів розглянутий третій варіант є найбільш результативним, 

але для його впровадження підприємству необхідно додаткові грошові кошти, 

оскільки власних коштів недостатньо. ДП ІІ Сангрант Плюс   для розширення 

виробництва планує залучити додатково 815 мільйонів гривень або 34 мільйони 

доларів. Підприємство може забезпечити додаткове фінансування двома 

шляхами: за допомогою нового випуску звичайних акцій, а також залучити 

довгострокове фінансування з відсотковою ставкою 10%. 

До залучення коштів прибуток до сплати процентів та податків (ЕВІТ) 

згідно рахунку становить 5021,1 тис. USD, після залучення додаткового 

фінансування, підприємством ЕВІТ становитиме 11660,4 тис. USD. 

Ставка податку на прибуток складає 18 відсотків За умовами першого 

варіанту фінансування відбудеться емісія звичайних акцій за ціною 100 грн. за 

штуку в кількості 8150000 шт. За умовами другого варіанту фінансування 

підприємство залучить довгостроковий кредит під 9 відсотків (Додаток Д, 

табл. Д.5). 

Отже, на основі інформації, представленої в Додатку Д, табл. Д.5 можна 

побудувати графік беззбитковості ЕВІТ-EPS. По горизонталі ми відкладаємо 

значення прибутку до сплати відсотків і податків, по вертикалі – величина 

прибутку на акцію – це перша точка на графіку. Друга точка – це точка, коли 

EPS=0. Вона відповідає такому рівню ЕВІТ, який забезпечує покриття усіх 

постійних витрат для конкретного плану фінансування (горизонтальна ось).  

Математично пошук точки беззбитковості забезпечується застосуванням 

наступних формул [1; 75]:  

 

 ; , (3.17) 

 

 , (3.18)  

  =   (3.19) 
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Графік визначення точки беззбитковості «ЕВІТ-EPS» для варіантів 

акціонерного і боргового фінансування представлено на рис. 3.25. 

Отже, точка беззбитковості «ЕВІТ-EPS», в якій прибуток на одну акцію 

однаковий для двох варіантів фінансування, відповідає 3603 тис. USD. При 

менших обсягах ЕВІТ більш привабними є варіант акціонерного фінансування, 

однак за умови, коли ЕВІТ становить 3600 тис. USD і більше, пріоритет 

належить кредитному фінансуванню. 

 
Рис. 3.25. Визначення точки беззбитковості «ЕВІТ-EPS» для варіантів 

акціонерного і боргового фінансування ДП ІІ Сангрант Плюс 
Примітка: авторські розрахунки на основі [78] 

 

Зважаючи на те, що для запропонованого варіанту розвитку 

підприємства, ЕВІТ складає 11660,4 тис. USD, тобто у 3 рази перевищує точку 

беззбитковості, перевагу слід віддати довгостроковому кредиту. Чим вище 

очікуваний рівень ЕВІТ (передбачається, що цей рівень перевищує точку 

байдужості)тим вагомішим, за інших рівних умов – доводи на користь 

боргового фінансування. Отже, потрібно оцінювати ймовірність зниження 

майбутнього рівня ЕВІТ нижче точки байдужості. Якщо ймовірність низька – 

боргове фінансування, якщо достатньо висока – борговий варіант дуже 

ризикований. Аналіз беззбитковості в рамках EBIT-EPS-один із кількох методів 

визначення оптимальної суми боргу, який фірма може собі дозволити. Ні один з 

методів аналізу сам по собі не дає 100% результат. 

Порівняльна оцінка фінансових результатів діяльності підприємства при 

різних варіантах розвитку представлена у Додатку Д, табл. Д.6.  
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Таким чином, нами удосконалено методичний підхід до оцінювання рівня 

підприємницького ризику та узагальнюючи розглянуті варіанти була 

запропоновано модель хеджування підприємницьких ризиків українських 

підприємств-експортерів. Для аналізу були обрані обмеження по кількості 

сировини при закупівлі, ціні закупівлі, обсягу виробленої продукції, варіантів 

виробництва, продажу продукції на внутрішньому ринку та експорт, ціни 

продажу тощо. Було доведено, що в залежності від обраного варіанту група 

компаній «Славія» може отримати як прибуток так і збиток. Обрана модель 

відображає прогнозний фінансовий стан групи компаній «Славія». Обрана 

модель формує прогнозні операційні і фінансові бюджети, на основі яких група 

компаній «Славія» та підприємства, яким модель запропоновано, можуть 

зробити аналіз ринку, цін, інших необхідних показників та обрати сценарій 

діяльності для максимізації прибутку. Проведено аналіз діяльності українського 

підприємства ДП ІІ Сангрант Плюс. В ході проведеного аналізу виявлені 

необґрунтовані витрати пов’язані з реалізацією продукції, а саме з оплатою 

послуг посереднику. Проведено ретроспективний аналіз без урахування цих 

витрат. Аналіз довів, що зміна стратегії при експорті продукції 

супроводжується збільшенням показників ROA, ROE та відображає більш 

ефективне управління витратами.  

На нашу думку, перспективний аналіз являє собою вивчення фінансово-

господарської діяльності з метою визначення фінансового стану в 

майбутньому. Розробка прогнозних моделей фінансового стану підприємства 

необхідна для виявлення генеральної фінансової стратегії на забезпечення 

підприємства фінансовими ресурсами, оцінювання його можливостей в 

перспективі. Вона повинна будуватися шляхом дослідження фінансових 

можливостей підприємства, зовнішніх, внутрішніх факторів і охоплювати такі 

питання, як оптимізація оборотних коштів, власного та позикового капіталу, 

цінова політика. Проведення перспективного аналізу має суттєве значення для 

ДП ІІ Сангрант Плюс і для групи в цілому, оскільки підприємства працюють в 

умовах невизначеності [52]. В цих умовах ДП ІІ Сангрант Плюс потрібно буде 
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провести заходи, щодо виявлення додаткових витрат, виявлення проблем, які 

виникнуть в господарській діяльності, пошуку шляхів збільшення прибутку та 

рентабельності. Таким чином, в ході аналізу запропоновані шляхи підвищення 

рентабельності, вибору джерела фінансування. Отже серед низки заходів із 

підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності було 

запропоновано: зміна моделі експорту продукції, зокрема – перехід від 

використання послуг експортного посередника до організації експорту 

власними силами; переорієнтація ринків збуту рафінованої соняшникової олії, 

більш активний розвиток експортних напрямів бізнесу та поступове скорочення 

продажу олії на українському ринку а також збільшення обсягів виробництва 

рафінованої олії, використовуючи повні потужності, але продаж з 

використанням послуг посередника, який бере на себе частку ризику; 

послаблення стандартів кредитоспроможності для збільшення обсягу продажу 

нерафінованої олії; збільшення обсягу продажу та реалізація усього обсягу 

виробленої олії без посередника. Запропоновано оптимальний рівень інвестицій 

в оборотні активи з обґрунтованим компромісом між рентабельністю та 

ризиком, який підтримує компанія. 

Таким чином, сільськогосподарські компанії-експортери мають і 

використовують досить багато варіантів управління ризиками, як виробничими, 

так і експортними – диверсифікація виробництва, вертикальна інтеграція, 

страхування, тощо. Зазвичай, у практичній діяльності, більшість компаній 

використовують декількох різних стратегій та інструментів управління 

ризиками. Водночас, серед таких інструментів, як у виробничій, так і суто 

експортній сферах, важливе місце займає хеджування. 

Хеджування відноситься до будь-яких заходів, прийнятих для 

пом'якшення конкретного ризику; оперативне хеджування використовує 

оперативні інструменти [53]. Аналіз зарубіжних концепцій з питань оцінки 

ефективності хеджування показав, що в економічній науці існує досить багато 

підходів до цієї проблеми. Як правило, більшість авторів аналізує ефективність 

хеджування з використанням різних моделей. середньої дисперсії [54; 55]. 
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Практичний досвід показує, що кожен конкретний метод доцільно 

обирати, виходячи з конкретних умов діяльності конкретного експортера 

сільськогосподарської продукції, крім того, бажано застосовувати декілька 

методів одночасно. Це дозволить охопити більше аспектів хеджування і, в 

кінцевому рахунку, дасть можливість отримати більш точні результати. 

Вважаємо, що вивчення та оволодіння практичними методами застосування 

зазначених моделей оцінки ефективності хеджування ризиків компаній-

експортерів сільськогосподарської продукції буде доцільним для українських 

сільгосппідприємств, які працюють на зовнішніх ринках. 

Перспективний аналіз являє собою вивчення фінансово-господарської 

діяльності з метою визначення фінансового стану в майбутньому. Розробка 

прогнозних моделей фінансового стану підприємства необхідна для виявлення 

генеральної фінансової стратегії на забезпечення підприємства фінансовими 

ресурсами, оцінювання його можливостей в перспективі. Тому проведення 

перспективного аналізу має суттєве значення для групи в цілому, оскільки 

підприємства працюють в умовах невизначеності. 

 

 

Висновки до розділу 3  

  

1. Запропоновано методичний підхід до комплексного оцінювання 

підприємницьких ризиків, в якому виокремлено інноваційні показники та 

здійснено економетричний аналіз. Використання даного підходу дозволило 

здійснити оцінку рівнів ієрархії, врахувати податково-тарифні, ринкові, 

зовнішньо-економічні, кон’юнктурні, маркетингові, техніко-технологічні, 

інформаційні, інформаційно-аналітичні, соціальної інфраструктури, 

інтелектуальні, кадрові ризики. Апробація підходу на підприємствах дало змогу 

підвищити ефективність їх діяльності в умовах змінності ринкового 

середовища.  
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2. Встановлена доцільність використання удосконаленого методичного 

підходу до оцінювання підприємницьких ризиків. Даний підхід апробовано в 

діяльності підприємств-експортерів, що дозволило експертно визначити питому 

вагу впливу кожного окремого виду ризику, знайти резерви мінімізації 

підприємницьких ризиків та підвищити ефективність управління їх 

хеджуванням.  

3. Удосконалено методичний підхід до оцінювання рівня 

підприємницького ризику, в якому сформовано матрицю їх мінімізації на 

основі принципів їх хеджування на підприємствах-експортерах. Апробація 

даного підходу на підприємствах-експортерах сільськогосподарської продукції 

дозволила здійснити прогноз за такими варіантами зміни моделі експорту 

продукції, зокрема: відмовлення від послуг посередника та перехід до моделі 

прямого експорту олії; збільшення реалізації найбільш маржинального 

продукту за рахунок нарощування виробництва олії рафінованої високої якості 

та реалізація її флексітанками; послаблення стандартів кредитоспроможності; 

збільшення реалізації найбільш маржинального продукту та відмова від роботи 

із посередниками. За результатами дослідження було визначено оптимальний 

варіант одержання додаткового доходу підприємством-експортером.  

4. Представлена остаточна схема ієрархічного дерева знаходження рівня 

мінімізації підприємницьких ризиків у впровадженні ефективного управління їх 

хеджуванням в умовах трансформації експортних ринків. Перший рівень 

складається з 1-го елемента, другий рівень – з шести елементів, третій рівень – з 

16-ти елементів і четвертий рівень – з 39-ти елементів. Приведена ілюстрація 

динаміки оцінювання рівня мінімізації підприємницьких ризиків для П1-П6 за 

період 2016-2019 рр. 

5. Як результат економіко-математичного моделювання оцінювання 

рівня мінімізації підприємницьких ризиків для П1-П6 за період 2016-2019 рр., 

представлена результативна схема ранжирування підприємств П1-П6 за рівнем 

мінімізації підприємницьких ризиків за період 2016-2019 рр. і виявлено, що у 

2019 році у підприємств П3 (1 місце), П6 (2 місце), П4 (3 місце), П2 (4 місце), 
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П5 (5 місце), П1 (6 місце). Причому стабільний результат протягом останніх 

трьох років показують підприємства П3, П6 і П1. Підприємства П4 і П2 за 

період, що розглядаються коливаються між 3 і 4 місцями. Підприємство П5, 

будучи у 2016 році на 6 місці перейшло у 2017 році на 4 місце і у 2018-2019 рр. 

впевнено зайняло 5 місце. Тому дослідження зосередилося на підприємстві 

ТОВ ТД «Славія» (П3), що стабільно займає 1 місце в ранжируванні мінімізації 

підприємницьких ризиків серед представленої групи шести підприємств. 

Розглянуто низку заходів, що було впроваджено на українському підприємстві-

експортері ДП ІІ Сангрант Плюс, що входить до складу групи компаній 

«Славія». Розглянуто варіанти можливих чотирьох стратегій для ДП ІІ 

Сангрант Плюс для подальшого зниження підприємницьких ризиків. Таким 

чином, в ході аналізу запропоновані шляхи підвищення рентабельності, вибору 

джерела фінансування. 

6. Встановлено, що сільськогосподарські компанії-експортери мають і 

використовують досить багато варіантів управління ризиками, як виробничими, 

так і експортними – диверсифікація виробництва, вертикальна інтеграція, 

страхування, тощо. Зазвичай, у практичній діяльності, більшість компаній 

використовують декількох різних стратегій та інструментів управління 

ризиками. Водночас, серед таких інструментів, як у виробничій, так і суто 

експортній сферах, важливе місце займає хеджування.  

7. Практичне застосування розроблених теоретичних, методичних і 

практичних засад підтверджується відповідними довідками про впровадження 

результатів наукового дослідження на вітчизняних підприємствах (Додаток Ж). 

 

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано в працях: [56; 57; 58; 

59; 60; 61; 40; 62; 63].   
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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 

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 
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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 
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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 

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-
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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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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 

Трактування поняття підприємницького ризику  в економічній літературі 
Автори Означення 

Eeckhoudt, L. and 
Gollier, C. [124] 

Підприємницький ризик – випадок, коли розподіл результатів відомий 
або апріорі, або статистично через досвід, а невизначеність – як 
випадок, коли ймовірності неможливо оцінити кількісно 

Hardaker J. Brian 
[137] 

Шанс поганого результату; мінливість результатів (тобто зворотність 
стабільності); невизначеність результатів 

Adams, Ј. [99] 
Lawrence, W.W. 
[151] 

Підприємницький ризик – це поняття, яке має різні значення для 
різних людей. Це слово, яке викликає почуття актуальності, оскільки 
стосується згубних, іноді катастрофічних наслідків. 

Wilson, R. Crouch 
[169] 

Підприємницький ризик – це міра ймовірності та ваги небажаних 
наслідків 

Kaplan, S. 
Garrick, B.J. [147] 

Підприємницький ризик – це вплив невизначеності на цілі, який 
дорівнює добутку ймовірності та тяжкості 

Johansen, I.L., 
Rausand, M. [145] 

Підприємницький ризик – це триплет (si, pi, ci), де si – це набір 
сценаріїв, pi – ймовірність цих сценаріїв, ci є наслідком сценарію,  
i = 1, 2, ... 

Вітлінський В. 
[15] 

Підприємницький ризик – потенційна майбутня шкода, яка може 
виникнути в результаті деяких дій, таких як: прийняття поганого 
рішення, вимкнення кризової ситуації, зміна цін і багато чого іншого. 
Втрата розглядається лише з погляду прямих фінансових втрат, але 
вона також може бути втратою з погляду довіри, майбутнього бізнесу, 
втрати майна або життя 

Ojasalo J. [156] Підприємницький ризик – непевна подія, що може негативно 
вплинути на досягнення цілей 

Примітка: узагальнено автором 
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Таблиця А.2 

Порівняльна характеристика ф’ючерсних і форвардних валютних угод 
Валютні ф’ючерси Валютні форвардні операції 

1. Укладення відбувається тільки на біржах, 
які відповідно до своїх положень 
запроваджують відповідні специфікації 

1. Укладаються тільки на 
міжбанківському ринку  

2. На контракти однієї серії або типу 
встановлюється єдина ціна 

2. Ціни можуть встановлювати за 
домовленістю сторін 

3. Обсяги одного контракту (лоту) 
стандартизовані відповідно до специфікації 

3. Обсяги контракту визначають за 
домовленістю сторін 

4. Обов’язкові попередня сплата комісійних 
брокеру і внесок на депозит початкової маржі 
(гарантійного депозиту) у фіксованому розмірі 
за один контракт відповідно до кількості 
укладених контрактів 

4. Жодні авансові платежі не 
здійснюються 

5. Набір валют фіксований 5. Набір валют довільний (значно 
ширший) 

6. Терміни виконання угод – стандартні, а 
терміни закриття позиції – довільні   

6. Використання як стандартних 
термінів, так і нестандартних 

7. Гарантія виконання умов угоди завдяки 
участі розрахункової палати як посередника  

7. Ризик розподіляється або між 
банками, або між банком і клієнтом 

Примітка: узагальнено автором  
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Таблиця А.3 

Класифікація валютних опціонів  
Класифі-
каційна 
ознака 

Вид опціону Характеристика 

1. Вид 
операції 

«call» 
 
«put» 

Надає право його власнику / покупцю придбати певну 
суму іноземної валюти. 
Надає право його власнику / покупцю продати певну 
кількість іноземної валюти 

2. Ринкова 
приналеж-
ність 

біржовий 
(traded option) 
позабіржовий 

Продається та купується на організованих біржах. 
Продається і купується на позабіржовому ринку 
(великими КБ чи компаніями) 

3. Момент 
здійснення 

європейський 
(European-type) 
 
американський 
(American-type) 
 
із затримкою 
здійснення 

Здійснення опціону відбувається після вимоги покупця у 
чітко встановлений момент (як правило, в останній день 
опціонного періоду). 
Здійснення опціону відбувається будь-коли протягом 
опціонного періоду відразу ж після першої вимоги 
покупця до продавця. 
Здійснення опціону відбувається продавцем протягом 
певного періоду з моменту першої відповідної вимоги 
покупця 

4. 
Обмеження 
прав 
покупця 

стандартний 
 
 
бермудський 
 
 
 
бар’єрний 

Право покупця здійснити опціон у певний момент або 
протягом певного часу існує протягом усього опціонного 
періоду. 
Автоматичне виконання опціону відбувається незалежно 
від бажання покупця у разі настання якої-небудь події 
(наприклад, поточний валютний курс досяг відповідного 
значення). 
In-option, тобто право покупця здійснити опціон виникає 
лише після настання якої-небудь події (наприклад, 
поточний валютний курс досяг відповідного значення). 
Out-option, тобто право покупця укласти контракт 
закінчується після настання якої-небудь події 

5. Метод 
визначення  
ціни 
 

стандартний 
 
азійський 

Ціна реалізації опціону чітко фіксується в момент 
укладення угоди. 
Ціна реалізації розраховується в момент здійснення 
опціону як середнє її значення на поточному ринку за 
увесь опціонний період 

6. Валюта 
контракту 
(базовий 
актив) 

стандартний 
 
поставка за 
вибором 
 
складний 
опціон 
опціон на 
ф’ючерс 
свопціон 

Базовим активом даного опціону є певна валюта, що була 
визначена в момент укладення угоди. 
Покупець опціону має право вибору будь-якої  валюти з 
обумовленого в момент укладення угоди переліку 
іноземних валют. 
Базовим активом опціону є інший опціон. 
 
Базовим активом опціону є ф’ючерсний контракт. 
 
Базовим активом опціону є не певний матеріальний 
актив, а право здійснення свопу 

Примітка: узагальнено автором 
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Таблиця А.4 

Порівняльний аналіз продажу товарів українськими підприємствами-

експортерами за 2017-2019 роки  

Компанія Культура 
2019, 

1000MT 
Відн. відх. 

2019-2018 (%) 
2018, 

1000MT 
Відн. відх. 

2018-2017 (%) 
2017, 

1000MT 
1 2 3 4 5 6 7 

Kernel LLC, 
Kyiv 

 5 690,19 -8,9 6 247,87 41,6 4 413,59 

 ячмінь 265,63 40,1 189,62 -8,0 206,04 
 кукурудза 3 473,49 -13,4 4012,25 48,9 2 694,21 
 ріпак 32,96 -15,5 39 52,6 25,56 
 соя 65,27 -32,2 96,3 90,2 50,63 
 пшениця 1 852,84 -3,0 1910,7 33,0 1 437,15 
Nibulon LLC, 
Mykolaiv 

 4 226,07 -11,2 4 756,58 45,1 3 277,95 

 ячмінь 612,21 -23,7 802,6 69,0 474,86 
 кукурудза 1 345,13 -6,1 1432,2 37,3 1 043,35 
 ріпак 465,51 -8,3 507,88 40,7 361,08 
 пшениця 1 803,22 -10,5 2013,9 44,0 1 398,66 
ADM Ukraine 
LLC  Kyiv 

 2 728,70 -5,1 2 874,95 35,8 2 116,52 

 ячмінь 155,66 -8,2 169,55 40,4 120,73 
 кукурудза 1 333,20 -11,4 1503,9 45,4 1 034,10 
 ріпак 566,32 15,0 492,6 12,1 439,27 
 пшениця 673,53 -5,0 708,9 35,7 522,42 
COFCO Agri 
Ukraine LLC, 
Kyiv 

 1 877,33 -7,3 2 026,15 39,1 1 456,15 

 ячмень 99,32 -3,0 102,36 32,9 77,04 
 кукуруза 975,22 -3,7 1012,54 33,9 756,43 
 ріпак 86,60 -15,1 102 51,9 67,17 
 пшениця 716,18 -11,5 809,25 45,7 555,50 
Agroprosperis, 
LLC Kyiv 

 1 826,91 -20,3 2 291,93 61,7 1 417,04 

 ячмінь 136,34 -66,1 401,9 280,0 105,76 
 кукурудза 826,60 -8,5 903,6 40,9 641,15 
 ріпак 133,62 -10,9 149,9 44,6 103,64 
 соя 90,94 -15,5 107,63 52,6 70,54 

 пшениця 639,42 -12,3 728,9 47,0 495,96 
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Продовження табл. А.4 
1 2 3 4 5 6 7 

Louis 
Dreyfus 
Ukraine 
LLC, Kyiv 

 1 822,86 11,9 1 629,70 15,3 1 413,90 

 ячмінь 319,83 45,8 219,3 -11,6 248,08 
 кукурудза 845,78 -6,9 908,5 38,5 656,03 
 пшениця 657,25 31,0 501,9 -1,5 509,80 
Cargill 
LLC, Kyiv 

 1 804,67 -2,9 1 857,69 32,7 1 399,79 

 ячмінь 51,00 -15,0 60 51,7 39,56 
 кукурудза 377,34 -0,3 378,6 29,4 292,69 
 ріпак 261,25 17,2 222,9 10,0 202,64 
 соя 94,34 -1,0 95,3 30,2 73,17 
 пшениця 1 020,74 -7,3 1100,89 39,0 791,74 
Glencore 
PII, Kyiv 

 1 692,79 -2,2 1 731,30 31,9 1 313,01 

 ячмінь 257,43 -16,1 307 53,8 199,67 
 кукурудза 828,77 -9,1 911,78 41,8 642,83 
 ріпак 242,24 29,1 187,6 -0,2 187,89 
 пшениця 364,36 12,1 324,92 15,0 282,62 
State Food 
and Grain 
Corporation 
of Ukraine 
PJSC, Kyiv 

 1 447,47 37,3 1 054,26 -6,1 1 122,73 

 ячмінь 278,96 115,2 129,63 -40,1 216,38 
 кукурудза 654,56 27,6 512,99 0,7 509,24 
 ріпак 1,98 100,0    
 пшениця 511,97 24,4 411,64 3,7 397,11 
Bunge 
LLC, Kyiv 

 1 299,22 29,2 1 005,92 -0,2 1 007,74 

 ячмінь 156,14 5,1 148,5 22,6 121,11 
 кукурудза 553,08 35,0 409,58 -4,5 429,00 
 ріпак 75,20 22,8 61,22 5,0 58,33 
 соя 84,09 3,8 81,01 24,2 65,23 
 пшениця 430,70 40,9 305,61 -8,5 334,07 
MHP JSC, 
Kyiv 

 1 027,53 35,1 760,49 -4,6 797,00 

 ячмінь 45,51 45,8 31,22 -11,6 35,30 
 кукурудза 615,45 20,9 508,97 6,6 477,37 
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Продовження табл. А.4 
1 2 3 4 5 6 7 

 ріпак 133,63 32,8 100,6 -2,9 103,65 
 соя 29,62 193,2 10,1 -56,0 22,97 
 пшениця 203,32 85,5 109,6 -30,5 157,70 
ULF JSC, 
Kyiv 

 902,62 40,7 641,57 -8,4 700,12 

 ячмінь 4,65 100,0    
 кукурудза 751,49 25,2 600,1 2,3 586,50 
 ріпак 62,84 107,5 30,29 -37,9 48,74 
 соя 0,54 -49,0 1,06 152,8 0,42 
 пшениця 83,09 721,1 10,12 -84,3 64,45 
Olam 
Ukraine 
LLC, Kyiv 

 803,65 48,4 541,62 -13,1 623,35 

 ячмінь 95,10 18,4 80,33 8,9 73,77 
 кукурудза 567,28 23,0 461,29 -16,1 549,58 
 пшениця 141,27 100,0    
Mira Trade 
Service 
LLC, Odesa 

 787,72 63,3 482,41 -21,0 611,00 

 ячмінь 122,32 4,4 117,2 -55,4 262,57 
 кукурудза 216,19 100,0    
 пшениця 449,21 23,0 365,21 4,8 348,43 
Okko LLC, 
Lviv 

 753,35 44,9 520,06 -11,0 584,34 

 ячмінь 143,18 1314,9 10,12 -90,9 111,06 
 кукурудза 341,23 65,9 205,64 -22,3 264,67 
 ріпак 10,73 251,9 3,05 -63,4 8,33 
 пшениця 258,21 -14,3 301,25 50,4 200,28 
SALIC 
Ukraine 
LLC, Kyiv 

 699,24 135,1 297,41 -45,2 542,36 

 ячмінь 141,79 33,3 106,4 -3,3 109,98 
 кукурудза 215,16 1834,9 11,12 -93,3 166,89 
 ріпак 81,14 35,0 60,12 -4,5 62,94 
 соя 29,85 193,8 10,16 -56,1 23,15 
 пшениця 231,30 111,0 109,61 -38,9 179,41 
Sierentz 
Global 
Merchants 
Ukraine LLC, 
Kyiv 

 680,77 44,3 471,75 -10,7 528,04 
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Продовження табл. А.4 
1 2 3 4 5 6 7 

 ячмінь 71,69 29,9 55,2 -0,7 55,61 
 кукурудза 250,74 21,1 207,1 6,5 194,49 
 пшениця 358,33 71,1 209,45 -24,6 277,94 
Grain 
Power LLC, 
Kyiv 

 553,01 44,5 382,78 -10,8 428,94 

 кукурудза 97,52 31,8 74,01 -2,2 75,64 
 пшениця 455,49 47,5 308,77 -12, 353,30 
Astarta-
Kyiv LLC, 
Kyiv 

 532,34 3,0 516,77 25,2 412,91 

 ячмінь 4,53 3676,0 0,12 -96,6 3,51 
 кукурудза 303,24 44,9 209,25 -11,0 235,21 
 пшениця 224,57 -26,9 307,4 76,5 174,19 
CHS 
Ukraine 
LLC, Kyiv 

 531,83 66,6 319,21 -22,6 412,51 

 ячмінь 3,77 -39,3 6,22 112,5 2,93 
 кукурудза 216,65 100,8 107,88 -35,8 168,04 
 пшениця 311,41 51,8 205,11 -15,1 241,54 
Інші  23 236,76 97,2 11780,58 -34,6 18 023,58 

Разом 54 925,02 30,2 42 191,00 -1,0 42 602,55 
Примітка: узагальнено автором  
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Таблиця А.5 

Шкала рейтингів політичного ризику у розрізі країн, 

 з якими укладені договори групи компаній «Славія» за 2019 р. 
 A B C D E F G H I J K L Разом 
Максимальна оцінка 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 4 100 
Нідерланди 9 10 10 12 12 6 6 6 6 6 6 4 93 
США 11 10 11 11 8 4 6 6 6 5 6 4 88 
Німеччина 10 8 9 12 11 5 6 6 6 5 5 4 87 
Великобританія 11 10 11 9 9 5 6 6 6 4 6 4 87 
Франція 10 7 9 10 11 3 5 6 5 5 5 4 80 
Японія 10 6 6 12 10 2 6 5 6 6 5 4 78 
Бразилія 9 4 5 9 11 3 4 6 2 4 4 2 63 
Китай 11 4 6 10 9 2 2 5 5 4 1 2 61 
Індія 5 5 5 8 5 3 5 2 4 2 5 3 52 
Росія 7 2 3 8 10 1 4 5 3 3 2 1 49 
Індонезія 10 3 5 4 9 1 1 2 2 2 2 3 44 
Ірак 8 3 4 3 4 1 0 5 2 2 0 0 32 

Примітка: розраховано автором 
 

Таблиця А.6 

Форвардний курс для країн світу у 2019 р. 
 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік 
Європейський валютний союз (євро) 0,9094 0,9088 0,9076 0,9057 
Великобританія (ф. ст.) 1,4483 1,4468 1,4432 1,4289 
Норвегія (крона) 8,8756 8,9006 8,9594 9,1889 
Швейцарія (франк) 1,6680 1,6677 1,6667 1,6563 
Швеція (крона) 10,3159 10,3221 10,3389 10,4034 
Канада (долар) 1,5397 1,5403 1,5415 1,545 
Мексика (песо) 9,1390 9,1865 9,307 9,924 
Гонконг (долар) 7,7999 7,7987 7,7962 7,7954 
Сингапур (долар) 1,7542 1,7525 1,7491 1,7322 
Таїланд (бат) 44,3450 44,39 44,555 45,295 
Південна Африка (ранд) 8,3693 8,4102 8,4963 8,8278 
Японія (ієна) 120,700 120,36 119,66 116,535 

Примітка: узагальнено автором 
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Таблиця А.7 

Фінансові інструменти хеджування ризиків та їх правова сутність 
Юридична 

форма 
контракту 

Визначення 
Правова 
сутність 

Форвардний 
контракт 

Позабіржовий договір між покупцем і продавцем, умови якого 
передбачають зобов’язання поставити в майбутньому певну 
кількість певного фінансового інструменту за обумовленою 
ціною 

Зобов’язання 

Ф’ючерсний 
контракт 

Біржовий договір між продавцем і покупцем про купівлю-
продаж певної кількості / суми деякого фінансового 
інструменту у визначений час і на встановлених умовах в 
майбутньому з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань 
сторонами контракту 

Зобов’язання 

Опціонний 
контракт 

Договір стандартної форми, який засвідчує право, а не 
зобов’язання придбати (кол-опціон) або продати (пут-опціон) 
певний базовий фінансовий інструмент за ціною виконання на 
певну дату в майбутньому 

Право  

Своп-
контракт 

Договір про одночасне придбання і продаж (обмін в майбутні 
платежі за умовами договору) одного й того самого 
фінансового активу чи зобов’язання на еквівалентну грошову 
суму, за якої обмін фінансовими умовами забезпечує сторонам 
угоди певний виграш, неможливий за інших обставин 

Зобов’язання 

Примітка: узагальнено автором  
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Таблиця А.8 

Класифікація похідних фінансових інструментів 
Ознака 

класифікації Види деривативів 

За
 в

ид
ом

 п
ра

в 
та

 о
бо

в’
яз

кі
в 

Форварди – це похідні фінансові інструменти, які засвідчують угоду з 
купівлі-продажу базового активу в майбутньому за визначеною 
заздалегідь ціною 
Ф’ючерси – це похідні фінансові інструменти, які засвідчують 
стандартизовану угоду з купівлі-продажу базового активу в 
майбутньому за наперед визначеною ціною 
Свопи – це похідні фінансові інструменти, які засвідчують угоду про 
обмін грошовими потоками 
Опціони – це похідні фінансові інструменти, які дають право купити-
продати актив на заздалегідь визначених умовах у майбутньому 
Екзотичні деривативи – це похідні фінансові інструменти зі 
специфічними нестандартними умовами, що визначаються сторонами 
під час укладення угоди 

За
 р

ів
не

м 
ст

ан
да

рт
и

за
ці

ї 

Стандартизовані – це похідні фінансові інструменти, усі умови яких (за 
винятком ціни) наперед визначені 
Нестандартизовані – це похідні фінансові інструменти, умови яких 
визначаються в момент укладення 

За
 м

іс
це

м 
то

рг
ів

лі
 Біржові – це похідні фінансові інструменти, торгівля якими 

здійснюється на біржі згідно жорстких правил торгів. 
Позабіржові – це похідні фінансові інструменти, торгівля якими 
здійснюється на позабіржовому ринку без дотримання жорстких правил 

За
 с

по
со

бо
м 

ви
ко

на
нн

я 
зо

бо
в’

яз
ан

ь З поставкою – це похідні фінансові інструменти, за якими передбачена 
фізична поставка базового активу 
Розрахункові – це похідні фінансові інструменти, виконання угод за 
якими відбувається способом перерахування грошових коштів без 
фізичної поставки базового активу 

За
 в

ид
ом

 б
аз

ов
ог

о 
ак

ти
ву

 

Товарні – це похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є 
товар (сільськогосподарська продукція, метали, нафта, газ тощо) 
Фондові – це похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є 
акції, облігації та фондові індекси 
Процентні – це похідні фінансові інструменти, в основі яких лежать 
процентні ставки 
Валютні – це похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є 
валюта 
Погодні – це похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є 
кліматичні умови 
Кредитні – це похідні фінансові інструменти, в основі яких лежить 
виконання боржником своїх зобов’язань 

Примітка: узагальнено автором  
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Таблиця А.9 

Обсяги продажів групи компаній «Славія» в розрізі країн, 2019 р. 
№ 
з/п 

Контрагент Виручка, 
тис. дол. 

Країна доставки 

1 Bunge SA 15 923 Італія 
2 COFCO RESOURCES S.A. 15 076 Туреччина 
3 ALFA TRADING LIMITED 12 104 Італія 
4 Smart Trade Overseas SA 9797 Ізраїль, Туніс Єгипет 

Туреччина 
5 AHCOF INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO. 

LTD 
9060 Китай 

6 KULBERG TRADING S.A 7822 Туреччина 
7 MERGEN COMMODITIES TRADE S.A. 7796 Туреччина 
8 BEK TARIM LTD STI 7706 Туреччина 
9 Aqaba Manufacturing and Refining Vegetable Oils 

Company 
7247 Йорданія 

10 UNIGRAIN GEORGIAN GROUP LTD. 6633 Грузія 
11 PROVENCE HUILES SAS 6607 Франція 
12 ADM GERMANY GMBH 6146 Італія 
13 GEMCORP COMMODITIES TRADING S.A. 4510 Ефіопія 
14 FULTON TRADING FZC 4502 Грузія 
15 RAVAGRICOLA S. P. A. 4153 Італія 
16 Смолевичи Бройлер ОАО 3970 Білорусія 
17 CARGILL INTERNATIONAL SA 3845 Нідерланди 
18 SEAGRAIN LLP 3427 Ліван, Єгипет 
19 Sinopharm Fortune Way Company 2529 Китай 
20 China Commercial Foreign Trade (Singapore) PTE 

LTD 
2270 Китай 

21 Серволюкс Агро ЗАО 2180 Білорусія 
22 SEBERANG FLOUR MILL SDN BHD 2161 Малайзія 
23 S.D.K. UNITED AGRI VENTURES (PVT) LTD 2132 Шрі Ланка 
24 AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD 2092 Індія 
25 MILLCORP GENEVE SA 2044 Туреччина, Ліван 
26 Xiamen C&D Commodity Trading Co., LTD 2020 Китай 
27 TOP OIL TECHNOLOGIES SDN. BHD. 2003 Саудівська Аравія 
28 Експорт 54 395 Інші 
29 Інші 18 235 Україна 
30 Послуги 1213 Україна 
Загалом  229 599  

Примітка: розраховано автором  
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Таблиця А.10 

Звіт про фінансові результати Групи Славія за 2017-2019 роки, тис  дол. 

№ 
п/п 

Показники,  
тис. дол 

2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

Відхилення за 
2017-2018 рік 

Відхилення за 
2018-2019 рік 

Оцінки 
2019 

відносно 
2017 

року, % 
+/- % +/- %  

1 

Чиста 
виручка від 
реалізації 
продукції 

242 080 228 335 229 599 -13745 -5,7% 1 264 0,6% 94,8% 

2 
Собівартість 
реалізованої 
продукції 

214 209 204 306 198 023 -9 903 -4,6% -6 283 -3,1% 92,4% 

3 Валовий 
прибуток 27 871 24 029 31 576 -3 842 -13,8% 7 547 31,4% 113,3% 

4 

Інші 
операційні 
доходи/витр
ати 

3 318 1 828 2 438 -1 490 -44,9% 610 33,4% 73,5% 

5 Адміністрат
ивні витрати 5 471 5 568 6 167 97 1,8% 599 10,8% 112,7% 

6 Витрати на 
збут 24 537 23 553 22 924 -984 -4,0% -629 -2,7% 93,4% 

7 

Інші 
операційні 
доходи/витр
ати 

3 186 7 657 2 438 4 471 140,3% -5 219 -68,2% 76,5% 

8 
Сукупні 
операційні 
витрати 

33 194 36 778 31 529 3 584 10,8% -5 249 -14,3% 95,0% 

9 Операційний 
прибуток -2 005 -10 921 2 485 -8 916 444,7% 13 406 122,8% 123,9% 

10 Фінансові 
витрати 778 332 570 -446 -57,3% 238 71,7% 73,3% 

11 
Прибуток до 
оподаткуван
ня 

-2 779 -11 253 1 915 -8 474 304,9% 13 168 -117,0% -68,9% 

12 Податок на 
прибуток -269 -96 -529 173 -64,3% -433 451,0% 196,7% 

13 Чистий 
прибуток -3 048 -11 157 1 386 -8 109 266,0% 12 543 -112,4% -45,5% 

Примітка: розраховано автором  
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Таблиця А.11 

Аналіз динаміки основних статей пасиву балансу групи компаній Славія за 

2017-2019 роки, тис. дол. 

№ 
п/п Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Відхилення за 
2017-2018 рік 

Відхилення за 2018-
2019рік 

Оцінки 
2019 

відносно 
2017 року, 

% 
+/- % +/- % 

1 Власний 
капітал 96 581 113 316 126416 16 735 17,3% 13 100 11,6% 130,9% 

2 

Забезпечення 
майбутніх 
витрат і 
платежів 

141 156 138 15 10,6% -18 -11,5% 97,9% 

3 Довгострокові 
зобов'язання 2 331 6 287 7024 3 956 169,7% 737 11,7% 301,3% 

4 
Поточні 
зобов'язання, у 
тому числі 

16 366 21 262 23 824 4 896 29,9% 2 562 12,0% 145,6% 

4.1 
Короткостроко
ві кредити 
банків 

13 482 17 296 17 574 3 814 28,3% 278 1,6% 130,4% 

4.2 Кредиторська 
заборгованість 2 832 3 909 5 875 1 077 38,0% 1 966 50,3% 207,5% 

4.3 
Заборгованість 
за 
розрахунками 

52 57 375 5 9,6% 318 557,9% 721,2% 

  Баланс 115 419 141 021 157 402 25 602 22,2% 16 381 11,6% 136,4% 

Примітка: розраховано автором  

 

Таблиця А.12 

Аналіз динаміки основних статей пасиву балансу групи компаній «Славія» за 

2017–2019 рр., тис. дол. 

№ 
з/п Показники 2017 2018 2019 

Відхилення за 
2017–2018 рр. 

Відхилення за 
2018–2019 рр. 

Оцінки 2019 
відносно 2017 

рр., % +/– % +/– % 
1 Власний капітал 96 581 113 316 126 416 16 735 17,3 13 100 11,6 130,9 

2 
Забезпечення 
майбутніх витрат і 
платежів 

141 156 138 15 10,6 –18 –11,5 97,9 

3 Довгострокові 
зобов’язання 2 331 6 287 7 024 3 956 169,7 737 11,7 301,3 

4 Поточні зобов’я-
зання, у тому числі: 16 366 21 262 23 824 4 896 29,9 2 562 12,0 145,6 

4.1 короткострокові 
кредити банків 13 482 17 296 17 574 3 814 28,3 278 1,6 130,4 

4.2 кредиторська 
заборгованість 2 832 3 909 5 875 1 077 38,0 1 966 50,3 207,5 

4.3 заборгованість за 
розрахунками 52 57 375 5 9,6 318 557,9 721,2 

  Баланс 115 419 141 021 157 402 25 602 22,2 16 381 11,6 136,4 
Примітка: розраховано автором   
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Таблиця А.13 

Аналіз динаміки основних статей активу балансу групи компаній Славія за 

2017-2019 роки, тис. дол. 

№ 
п/п Показники 2017 

рік 
2018 
рік 

2019 
рік 

Відхилення за 
2017-2018 рік 

Відхилення за 
2018-2019рік 

Оцінки 
2019 

відносно 
2017 

року, % 
+/- % +/- %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Необоротні 
активи 12 682 41 884 54 350 29 202 230,3% 12 466 29,8% 428,6% 

1.1 
Основні засоби 
(залишкова 
вартість) 

12 363 41 053 53 882 28 690 232,1% 12 829 31,2% 435,8% 

- Первісна 
вартість 13 063 42 644 55 996 29 581 226,4% 13 352 31,3% 428,7% 

- Знос 700 1 591 2 114 891 127,3% 523 32,9% 302,0% 

1.2 Нематеріальні 
активи,ФА 319 831 468 512 160,5% -363 -43,7% 146,7% 

- Первісна 
вартість 402 856 490 454 112,9% -366 -42,8% 121,9% 

- Знос 83 25 22 -58 -69,9% -3 -12,0% 26,5% 

2. Оборортні 
активи 102737 99 137 103 052 -3 600 -3,5% 3 915 3,9% 100,3% 

2.1 Запаси 46 076 37 210 38 115 -8 866 -19,2% 905 2,4% 82,7% 

2.2 Дебіторська 
заборгованість 50 512 57 100 55 467 6 588 13,0% -1 633 -2,9% 109,8% 

2.3 Грошові кошти 6 149 4 827 9 470 -1 322 -21,5% 4 643 96,2% 154,0% 
3 Баланс 115 419 141 021 157 402 25 602 22,2% 16 381 11,6% 136,4% 

Примітка: розраховано автором 
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Рис. А.1. Динаміка величини (тис. дол.) та рівня зношеності (%)  

основних засобів підприємства протягом 2017-2019 років 
Примітка: розраховано автором 

 

 
Рис. А.2. Структура оборотних активів групи компаній Славія  

за 2019 рік, % 
Примітка: розраховано автором 
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Таблиця А.14 

Аналіз структури активів групи компаній Славія за 2017-2019 роки, % 
№ п/п Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1.1 Основні засоби (залишкова вартість) 10,7% 29,1% 34,2% 

1.2 Нематеріальні активи,ФА 0,3% 0,6% 0,3% 

2. Оборортні активи 89,0% 70,3% 65,5% 

2.1 Запаси 39,9% 26,4% 24,2% 

2.2 Дебіторська заборгованість 43,8% 40,5% 35,2% 

2.3 Грошові кошти 5,3% 3,4% 6,0% 

3 Баланс 100,0% 100,0% 100,0% 

Примітка: розраховано автором  

 

Таблиця А.15 

Аналіз джерел фінансування діяльності групи компаній Славія та залежності 

від зовнішніх ресурсів за 2017-2019 роки 

№ 
п/п Показники 2017 

рік 2018 рік 2019 рік 

Відхилення за 
2017-2018 рік 

Відхилення за 
2018-2019рік 

Оцінки 
2019 

відносно 
2017 

року, % 
+/- % +/- % 

1 Власний капітал, тис. дол 96581 113316 126416 16 735 17,3% 13 100 11,6% 130,9% 

2 Позиковий капітал, тис. 
дол 18697 27549 30848 8 852 47,3% 3 299 12,0% 165,0% 

3 у т.ч. поточні 
зобовязання, дол.  16366 21262 23824 4 896 29,9% 2 562 12,0% 145,6% 

4 
Частка поточних 
зобов'язань у позиковому 
капіталі, тис. дол 

87,5% 77,2% 77,2% -10,4% - 0,1% - 88,2% 

5 
Фінансові витрати на 
залучення позикового 
капіталу, тис. дол 

778 332 570 -446 -57,3% 238 71,7% 73,3% 

6 Ціна залучення 
позикового капіталу, % 4,2% 1,2% 1,8% -3,0% -71,0% 0,6% 53,3% 44,4% 

7 Чистий робочий капітал, 
тис. грн 86 371 77 875 79 228 -8496 -9,8% 1353 1,7% 91,7% 

8 Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 89,4% 68,7% 62,7% -20,7% - -6,1% - 70,1% 

9 Забезпеченість власними 
оборотними коштами, % 84,1% 78,6% 76,9% -5,5% - -1,7% - 91,4% 

Примітка: розраховано автором  
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Рис. А.3. Динаміка (тис. дол.) та вартість залучення (%) позикового капіталу 

групи компаній протягом 2017-2019 років 
Примітка: розраховано автором  



267 
 
 

Таблиця А.16 

Аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості групи компаній 

Славія  за 2017-2019 роки 

№ 

п/п 
Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Відхилення за 

2017-2018 рік 

Відхилення за 

2018-2019рік 

Оцінки 

2019 

відносн

о 2017 

року, % 

+/- % +/- % 

1 
Коефіцієнт 

покриття 
6,277 4,663 4,326 -1,615 -25,7% -0,337 -7,2% 68,9% 

2 

Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

3,462 2,913 2,726 -0,550 -15,9% -0,187 -6,4% 78,7% 

3 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

0,376 0,227 0,397 -0,149 -39,6% 0,170 75,1% 105,8% 

4 

Відношення 

кредиторської 

заборгованості 

до дебіторської 

заборгованості 

0,056 0,068 0,106 0,012 22,1% 0,037 54,7% 188,9% 

5 

Коефіцієнт 

фінансової 

незалежності 

(автономії) 

0,837 0,804 0,803 -0,033 -4,0% 0,000 0,0% 96,0% 

6 
Коефіцієнт 

фінансування 
0,19 0,24 0,24 0,05 25,6% 0,00 0,4% 126,1% 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця А.17 

Аналіз ділової активності групи компаній Славія  за 2017-2019 роки 

№ 
п/п Показники 2017 

рік 
2018 
рік 

2019 
рік 

Відхилення за 
2018-2019рік 

Відхилення за 
2018-2019рік 

Оцінки 
2019 

відносно 
2017 

року, % 
+/- % +/- %  

1 
Коефіцієнт 
оборотності 
активів, разів 

2,10 1,62 1,46 -0,48 -22,8% -0,160 -9,9% 69,5% 

2 Період обороту 
активів, днів 174,0 225,4 250,2 51,4 29,5% 24,8 11,0% 143,8% 

3 Оборотінсть 
запасів, разів 5,3 6,1 6,0 0,88 16,8% -0,11 -1,8% 114,7% 

4 Період обороту 
запасів, днів 69,5 59,5 60,6 -10,0 -14,4% 1,1 1,9% 87,2% 

5 

Оборотність 
дебіторської 
заборгованості, 
разів 

4,8 4,0 4,1 -0,79 -16,6% 0,14 3,5% 86,4% 

6 

Період обороту 
дебіторської 
заборгованості, 
днів 

76,2 91,3 88,2 15,1 19,8% -3,1 -3,4% 115,8% 

7 Операційний цикл, 
днів 145,6 150,8 148,8 5,1 3,5% -2,0 -1,3% 102,2% 

8 

Оборотність 
кредиторської 
заборгованості, 
разів 

37,8 26,1 16,9 -11,7 -30,9% -9,3 -35,5% 44,6% 

9 
Період обороту 
кредиторської 
заборговності, днів 

9,7 14,0 21,7 4,3 44,7% 7,7 55,1% 224,4% 

10 Фінансовий цикл, 
днів 136,0 136,8 127,1 0,8 0,6% -9,7 -7,1% 93,5% 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця А.18 

Аналіз складових ROE підприємства групи компаній Славія за 2017-2019 роки 

№ 

п/п 
Показники 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

Відхилення за 

2017-2018 рік 

Відхилення за 

2018-2019рік 

Оцінки 

2019 

відносно 

2017 

року, % 

+/- % +/- % 

1 

Чистий 

прибуток, тис. 

грн 

-3048 -11157 1386 -8 109 266,0% 12 543 -112,4% -45,5% 

2 Власний капітал 96581 113316 126416 16 735 17,3% 13 100 11,6% 130,9% 

3 
Сума активів, 

тис. грн 
115419 141021 157402 25 602 22,2% 16 381 11,6% 136,4% 

4 

Рентабельність 

власного 

капіталу (ROE), 

% 

-3,2% -9,8% 1,1% -6,7%   10,9%   -34,7% 

5 

Рентабльність 

активів (ROA), 

% 

-2,6% -7,9% 0,9% -5,3%   8,8%   -33,3% 

6 

Коефіцієнт 

капіталізації 

(активи/власний 

капітал) 

1,20 1,24 1,25 0,05 4,1% 0,00 0,0% 104,2% 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця А.19 

Аналіз показників рентабельності підприємства групи компаній Славія  

за 2017-2019 роки, % 

№ 

п/п 
Показники 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

Відхилення за 

2017-2018 рік 

Відхилення 

за 2018-

2019рік 

Оцінки 

2019 

відносно 

2017 

року, % 
+/- % +/- % 

1 

Маржинальність 

реалізації (gross 

margin), % 

11,5% 10,5% 13,8% -1,0% - 3,2% - 119,5% 

2 

Чиста 

рентабельність 

активів (ROA), 

% 

-2,6% -7,9% 0,9% -5,3% - 8,8% - -33,3% 

3 

Операційна 

рентабельність 

активів, % 

-1,7% -7,7% 1,6% -6,0% - 9,3% - -90,9% 

4 

Чиста 

рентабельність 

власного 

капіталу (ROE), 

% 

-3,2% -9,8% 1,1% -6,7% - 10,9% - -34,7% 

5 

Чиста 

прибутковість 

продажу (Net 

Profit Margin, 

NPM), % 

-1,3% -4,9% 0,6% -3,6% - 5,5% - -47,9% 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця А.20 

Звіт про фінансові результати  

ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за 2017–2019 рр., тис. дол. 

№ 
з/п 

Показники, 
тис. дол. 2017 2018 2019 

Відхилення  
за 2017–2018 

Відхилення 
за 2018–2019 

Оцінки 
2019 

відносно 
2017, % +/–  +/–  

1 
Чиста виручка 
від реалізації 
продукції 

117 025 116 244 128 092 –781 –0,7 11 848 10,2 109,5 

2 
Собівартість 
реалізованої 
продукції 

106 003 106 891 111 808 888 0,8 4917 4,6 105,5 

3 Валовий 
прибуток 11 022 9353 16284 –1669 –15,1 6931 74,1 147,7 

4 

Інші 
операційні 
доходи / 
витрати 

6670 16 650 2417 9980 149,6 –14233 –85,5 36,2 

5 Адміністратив
ні витрати 2383 2447 3173 64 2,7 726 29,7 133,2 

6 Витрати на 
збут 8746 7455 9974 –1291 –14,8 2519 33,8 114,0 

7 

Інші 
операційні 
доходи / 
витрати 

4049 6903 1909 2854 70,5 –4994 –72,3 47,1 

8 
Сукупні 
операційні 
витрати 

15 178 16 805 15 056 1627 10,7 –1749 –10,4 99,2 

9 Операційний 
прибуток 2514 9198 3645 6684 265,9 –5553 –60,4 145,0 

10 Фінансові 
витрати 1405 626 358 –779 –55,4 –268 –42,8 25,5 

11 Прибуток до 
оподаткування 1109 8572 3287 7463 672,9 –5285 –61,7 296,4 

12 Податок  
наприбуток 246 162 704 –84 –34,1 542 334,6 286,2 

13 Чистий 
прибуток 863 8410 2583 7547 874,5 –5827 –69,3 299,3 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця А.21 

Складові ROE ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за 2017–2019 рр. 

№ 

з/п 
Показники 2017 2018 2019 

Відхилення за 

2017–2018 

Відхилення за 

2018–2019 

Оцінки 

2019 

відносно 

2017, % 
+/– 

 
+/– 

 

1 
Чистий прибуток, 

 тис. грн 
863 8 410 2583 7547 874,5 –5827 –69,3 299,3 

2 Власний капітал 11633 33775 15199 22142 190,3 –18576 –55,0 130,7 

3 
Сума активів, 

тис. грн 
61884 72540 54181 10656 17,2 –18359 –25,3 87,6 

4 

Рентабельність 

власного 

капіталу (ROE),  

7,4 24,9 17,0 17,5   –7,9   229,1 

5 
Рентабельність 

активів ROA, % 
1,4 11,6 4,8 10,2   –6,8   341,9 

6 

Коефіцієнт 

капіталізації 

(активи / власний 

капітал) 

5,32 2,15 3,56 –3,17 –59,6 1,42 66,0 67,0 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця А.22 

Показники рентабельності підприємства ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»  

за 2017–2019 рр., % 

№ 

з/п 
Показники 2017 2018 2019 

Відхилення за 

2017–2018 

Відхилення 

за 2018–2019 

Оцінки 

2019 

відносно 

2017, % 
+/– % +/– % 

1 

Маржинальність 

реалізації (gross 

margin), % 

9,4 8,0 12,7 –1,4 – 4,7 – 135,0 

2 
Чиста рентабельність 

активів (ROA), % 
1,4 11,6 4,8 10,2 – –6,8 – 341,9 

3 

Операційна 

рентабельність 

активів, % 

4,1 12,7 6,7 8,6 – –6,0 – 165,6 

4 

Чиста рентабельність 

власного капіталу 

(ROE), % 

7,4 24,9 17,0 17,5 – –7,9 – 229,1 

5 

Чиста прибутковість 

продажу (Net Profit 

Margin, NPM), % 

0,7 7,2 2,0 6,5 – –5,2 – 273,4 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця А.23 

Звіт про фінансові результати «ДП ІІ Сангрант Плюс»  

за 2017–2019 рр., тис. дол. 

 

№ 

з/п 

Показники,  

тис. дол. 
2017 2018 2019 

Відхилення за 

2017–2018 

Відхилення за 

2018–2019 

Оцінки 

2019 

відносно 

2017, % 
+/- % +/- % 

1 

Чиста виручка від 

реалізації 

продукції 

55303 47 628 51 781 –7675 –13,9 4153 8,7 93,6 

2 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

52126 43 856 43 715 –8270 –15,9 –141 –0,3 83,9 

3 Валовий прибуток 3177 3772 8066 595 18,7 4294 113,8 253,9 

4 
Інші операційні 

доходи/витрати 
1575 1041 391 –534 –33,9 –650 –62,4 24,8 

5 
Адміністративні 

витрати 
732 912 1027 180 24,6 115 12,6 140,3 

6 Витрати на збут 3318 3552 3239 234 7,1 –313 –8,8 97,6 

7 
Інші операційні 

доходи/витрати 
1161 6692 2207 5531 476,4 –4485 –67,0 190,1 

8 

Сукупні 

операційні 

витрати 

5211 11156 6473 5945 114,1 –4683 –42,0 124,2 

9 
Операційний 

прибуток 
–459 –6343 1984 –5884 1281,9 8327 –131,3 –432,2 

10 Фінансові витрати –496 –83 –39 –413 –83,3 –122 –147,0 –7,9 

11 
Прибуток до 

оподаткування 
–955 –6426 2023 –5471 572,9 8449 –131,5 –211,8 

12 
Податок на 

прибуток 
 –19  –19 –100,0 19 –100,0 0,0 

13 Чистий прибуток –955 –6407 2023 –5452 570,9 8430 –131,6 –211,8 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця А.24 

Аналіз складових ROE підприємства «ДП ІІ Сангрант Плюс» 

 за 2017–2019 рр. 

№ 
з/п Показники 2017 2018 2019 

Відхилення за 
2017–2018 рік 

Відхилення за 
2018–2019рік 

Оцінки 
2019 

відносно 
2017 

року, % 
+/– % +/– % 

1 Чистий прибуток, 
тис. грн -955 -6 407 2 023 -5452 570,9 8430 –131,6 –211,8 

2 Власний капітал -4032 -5 811 -3087 -1779 44,1 2724 –46,9 76,6 

3 Сума активів, тис. 
грн 14011 12702 22686 -1309 –9,3 9984 78,6 161,9 

4 
Рентабельність 
власного капіталу 
(ROE), % 

23,7 110,3 -65,5 86,6   –175,8   –276,7 

5 Рентабельність 
активів (ROA), % -6,8 -50,4 8,9 -43,6   59,4   –130,8 

6 

Коефіцієнт 
капіталізації 
(активи/власний 
капітал) 

-3,47 -2,19 -7,35 1,29 –37,1 –5,16 236,2 211,5 

Примітка: розраховано автором 
 

Таблиця А.25 

Аналіз показників рентабельності підприємства «ДП ІІ Сангрант Плюс» 

 за 2017–2019 рр., % 

№ 
з/п Показники 2017 2018 2019 

Відхилення 
за 2017–2018 

Відхилення 
за 2018–2019 

Оцінки 
2019 

відносно 
2017, % +/– % +/– % 

1 
Маржинальність 
реалізації (gross 
margin), % 

5,7 7,9 15,6 2,2 – 7,7 – 271,2 

2 Чиста рентабельність 
активів (ROA), % –6,8 –50,4 8,9 –43,6 – 59,4 – –130,8 

3 
Операційна 
рентабельність 
активів, % 

–3,3 –49,9 8,7 –46,7 – 58,7 – –267,0 

4 
Чиста рентабельність 
власного капіталу 
(ROE), % 

23,7 110,3 –65,5 86,6 – -175,8 – –276,7 

5 
Чиста прибутковість 
продажу (Net Profit 
Margin, NPM), % 

–1,7 –13,5 3,9 –11,7 – 17,4 – –226,2 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця А.26 

Звіт про фінансові результати ТОВ Біо-Агро  за 2017–2019 рр., тис. дол. 

№ 
з/п 

Показники,  
тис. дол 2017 2018 2019 

Відхилення за 
2017–2018 

Відхилення  
за 2018–2019 

Оцінки 
2019 

відносно 
2017 
року,  

+/–  +/–  

1 

Чиста 
виручка від 
реалізації 
продукції 

966 1 062 1 629 96 9,9 567 53,4 168,6 

2 
Собівартість 
реалізованої 
продукції 

778 832 1 397 54 6,9 565 67,9 179,6 

3 Валовий 
прибуток 188 230 232 42 22,3 2 0,9 123,4 

4 

Інші 
операційні 
доходи/витра
ти 

80 77 11 –3 –3,8 –66 –85,7 13,8 

5 Адміністрати
вні витрати 64 73 92 9 14,1 19 26,0 143,8 

6 Витрати на 
збут 85 84 69 –1 –1,2 –15 –17,9 81,2 

7 

Інші 
операційні 
доходи/витра
ти 

112 871 55 759 677,7 –816 –93,7 49,1 

8 
Сукупні 
операційні 
витрати 

261 1 028 216 767 293,9 –812 –79,0 82,8 

9 Операційний 
прибуток 7 –721 27 -728 -10400,0 748 –103,7 385,7 

10 Фінансові 
витрати 6   -6 –100,0 0 0,0 0,0 

11 
Прибуток до 
оподаткуван
ня 

1 –721 27 -722 -72200,0 748 –103,7 2700,0 

12 Податок на 
прибуток 4 –106 7 -110 –2750,0 113 –106,6 175,0 

13 Чистий 
прибуток –3 –615 20 -612 20400,0 635 –103,3 –666,7 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця А.27 

Звіт про фінансові результати ТОВ «Сонячне насіння Плюс з елеваторами»  

за 2017–2019 рр., тис. дол. 

№ 
з/п 

Показники,  
тис. дол 2017 2018 2019 

Відхилення за 
2017–2018 

Відхилення  
за 2018–2019 

Оцінки 
2019 

відносно 
2017, % +/–  +/–  

1 

Чиста 
виручка від 
реалізації 
продукції 

1 567 1 967 1 962 400 25,5 –5 –0,3 125,2% 

2 
Собівартість 
реалізованої 
продукції 

1 185 1 686 1 761 501 42,3 75 4,4 148,6% 

3 Валовий 
прибуток 382 281 201 -101 –26,4 –80 –28,5 52,6% 

4 

Інші 
операційні 
доходи / 
витрати 

149 128 143 –21 –14,1 15 11,7 96,0% 

5 Адміністрати
вні витрати 363 795 178 432 119,0 –617 –77,6 49,0% 

6 Витрати на 
збут 19 56 87 37 194,7 31 55,4 457,9% 

7 

Інші 
операційні 
доходи / 
витрати 

152 204 47 52 34,2 –157 –77,0 30,9% 

8 
Сукупні 
операційні 
витрати 

534 1 055 312 521 97,6 –743 –70,4 58,4% 

9 Операційний 
прибуток –3 –646 32 -643 21433,3 678 –105,0 -1066,7% 

10 Фінансові 
витрати  –1 –1 –1 –100,0 0 0,0 -100,0% 

11 
Прибуток до 
оподаткуванн
я 

–3 –645 33 -642 21400,0 678 –105,1 -1100,0% 

12 Податок на 
прибуток –1 –18 –6 –19 –100,0 24 –133,3 600,0% 

13 Чистий 
прибуток –4 –627 27 -623 15575,0 654 –104,3 -675,0% 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця А.28 

Звіт про фінансові результати ТОВ «Ескорт-Агро»  

за 2017–2019 рр., тис. дол. 

№ 
з/п 

Показники,  
тис. дол. 2017 2018 2019 

Відхилення за 
2017–2018 

Відхилення за 
2018–2019 

Оцінки 
2019 
щодо 

2017, % +/–  +/–  

1 

Чиста 
виручка від 
реалізації 
продукції 

5 596 2 158 34 338 -3438 –61,4 32 180 1491,2 613,6 

2 
Собівартість 
реалізованої 
продукції 

5 050 1133 30 679 -3917 –77,6 29 546 2607,8 607,5 

3 Валовий 
прибуток 546 1025 3 659 479 87,7 2 634 257,0 670,1 

4 

Інші 
операційні 
доходи / 
витрати 

530 570 490 40 7,5 –80 –14,0 92,5 

5 Адміністрати
вні витрати 175 184 250 9 5,1 66 35,9 142,9 

6 Витрати на 
збут 268 122 891 –146 –54,5 769 630,3 332,5 

7 

Інші 
операційні 
доходи/витра
ти 

1 685 479 109 -1206 –71,6 –370 –77,2 6,5 

8 
Сукупні 
операційні 
витрати 

2 128 785 1 250 -1343 –63,1 465 59,2 58,7 

9 Операційний 
прибуток –1052 810 2 899 1862 –177,0 2 089 257,9 –275,6 

10 Фінансові 
витрати 120 94 56 –26 –21,7 –38 –40,4 46,7 

11 
Прибуток до 
оподаткуван
ня 

–1172 716 2843 1888 –161,1 2 127 297,1 –242,6 

12 Податок на 
прибуток  –1  –1 –100,0 1 –100,0 0,0 

13 Чистий 
прибуток –1172 717 2 843 1889 –161,2 2126 296,5 –242,6 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця А.29 

Звіт про фінансові результати ТОВ «ТД Славія» за 2017–2019 рр., тис. дол. 

№ 
з/п 

Показники, 
тис. дол. 2017 2018 2019 

Відхилення за 
2017–2018 

Відхилення за 
2018–2019 

Оцінки 
2019 
щодо 
2017, % +/–  +/–  

1 
Чиста виручка 
від реалізації 
продукції 

3633 3148 2714 –485 –13,3 –434 –13,8 74,7 

2 
Собівартість 
реалізованої 
продукції 

2960 2736 2397 –224 –7,6 –339 –12,4 81,0 

3 Валовий 
прибуток 673 412 317 –261 –38,8 –95 –23,1 47,1 

4 Інші операційні 
доходи/витрати 172 77 36 –95 –55,2 –41 –53,2 20,9 

5 Адміністративн
і витрати 171 185 165 14 8,2 –20 –10,8 96,5 

6 Витрати на 
збут 253 210 169 –43 –17,0 –41 –19,5 66,8 

7 Інші операційні 
доходи/витрати 129 243 6 114 88,4 –237 –97,5 4,7 

8 
Сукупні 
операційні 
витрати 

553 638 340 85 15,4 –298 –46,7 61,5 

9 Операційний 
прибуток 292 –149 13 –441 –151,0 162 –108,7 4,5 

10 Фінансові 
витрати 55 16 1 –39 –70,9 –15 –93,8 1,8 

11 Прибуток до 
оподаткування 237 –165 12 –402 –169,6 177 –107,3 5,1 

12 Податок на 
прибуток 4 9 19 5 125,0 10 111,1 475,0 

13 Чистий 
прибуток 233 –174 –7 –407 –174,7 167 –96,0 –3,0 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця А.30 

Ймовірнісні рівні областей підприємницьких ризиків 

Примітка: розроблено автором  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область градації 

підприємницьких 

ризиків 

Опис випадкових збитків Рівень 

ймовірності 

Ймовірнісний 

інтервал 

Безризикова      Випадкові збитки відсутні  низька 0 – 0,25 

  Допустима   Поява ймовірності виникнення 

випадкових збитків 

середня 0,25 – 0,5 

Критична  Ймовірні збитки у цій зоні критичні 

для підприємницької діяльності 

висока 0,5 -0,75 

Катастрофічна  Негативні наслідники для 

підприємницької діяльності 

дуже висока 0,75 – 1 
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ДОДАТОК Б  

 

Таблиця Б.1 

Групи експертів 
№ 

п/п 
ПІБ 

Вчене 

звання 

Науковий 

ступінь 

Структурний 

підрозділ 
Місце роботи 

1. 

Фінансовий директор 

ПрАТ «Пологівський 

ОЕЗ» 

   

ПрАТ 

«Пологівський 

ОЕЗ» 

2. 

Головний бухгалтер 

ПрАТ «Пологівський 

ОЕЗ» 

   

ПрАТ 

«Пологівський 

ОЕЗ» 

3. 
Головний бухгалтер 

ТОВ «Біо-Агро» 
   ТОВ «Біо-Агро» 

4. 

Генеральний 

директор ДП ІІ 

«Сангрант Плюс» 

   
ДП ІІ «Сангрант 

Плюс» 

5. 

Фінансовий директор 

ДП ІІ «Сангрант 

Плюс» 

   
ДП ІІ «Сангрант 

Плюс» 

6. 

Головний бухгалтер 

ТОВ «Сонячне 

Насіння Плюс» 

   
ТОВ «Сонячне 

Насіння Плюс» 

7. 
Головний бухгалтер 

ДП ІІ «Ескорт Агро» 
   

ДП ІІ «Ескорт 

Агро» 

8. 
Головний бухгалтер 

ТОВ ТД «Славія» 
   ТОВ ТД «Славія» 

9. 
Економіст ТОВ ТД 

«Славія» 
   ТОВ ТД «Славія» 

10. 

Директор ТОВ 

«Сонячне Насіння 

Плюс» 

   
ТОВ «Сонячне 

Насіння Плюс» 

Примітка: розраховано автором 
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1 

Дисперсійний аналіз 
 df SS MS F Значимість F 

Регресія 4 0,119277 0,029819 49,15766 0,000333 

Залишок 5 0,003033 0,000607   

Разом 9 0,12231    

Примітка: розраховано автором 

 

Таблиця В.2 

Виведення залишків 
Спостереження Передбачене значення Y Залишки Стандартні залишки 

1 0,10206 0,01394 0,759371 
2 0,152546 -0,02255 -1,22814 
3 0,162899 -0,0209 -1,13842 
4 0,218182 0,041818 2,277943 
5 0,260527 -0,00053 -0,02869 
6 0,301759 -0,00776 -0,42265 
7 0,330911 -0,00291 -0,15858 
8 0,388547 -0,00655 -0,35664 
9 0,418314 -0,00031 -0,01711 
10 0,420256 0,005744 0,312914 

Примітка: розраховано автором 

 

Таблиця В.3 

Виведення ймовірності 
Персентиль Y 

5 0,116 
15 0,13 
25 0,142 
35 0,26 
45 0,26 
55 0,294 
65 0,328 
75 0,382 

85 0,418 
Примітка: розраховано автором 
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  Таблиця В.4 

Дисперсійний аналіз 
 df SS MS F Значимість F 

Регресія 4 0,137667 0,034417 310,5168 3,55E-06 

Залишок 5 0,000554 0,000111   

Разом 9 0,138221       

Примітка: розраховано автором 
 

Таблиця В.5 

Виведення залишків 
Спостереження Передбачене значення Y Залишки Стандартні залишки 

1 0,079886 0,004114 0,524212 

2 0,105339 -0,00734 -0,93527 

3 0,110722 0,005278 0,672611 

4 0,170731 -0,01473 -1,87726 

5 0,20525 0,00875 1,115037 

6 0,245171 0,000829 0,105585 

7 0,314321 0,006679 0,851165 

8 0,362345 0,003655 0,465802 

9 0,385406 0,002594 0,330614 

10 
0,411828 -0,00983 -1,25249 

Примітка: розраховано автором 
 

Таблиця В.6 

Виведення ймовірності 
Персентиль Y 

5 0,084 
15 0,098 
25 0,116 
35 0,156 
45 0,214 
55 0,246 
65 0,321 
75 0,366 

85 0,388 
Примітка: розраховано автором  
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Таблиця В.7 

Дисперсійний аналіз 
 df SS MS F Значимість F 

Регресія 4 0,18835 0,047087 23,59654 0,001916 

Залишок 5 0,009978 0,001996   

Разом 9 0,198328       

Примітка: розраховано автором 

 

Таблиця В.8 

Виведення залишків 
Спостереження Передбачене значення Y Залишки Стандартні залишки 

1 0,138195 -0,03619 -1,08706 

2 0,100399 -0,0004 -0,01198 

3 0,110731 -0,00673 -0,20217 

4 0,21194 -0,00494 -0,14837 

5 0,270411 0,089589 2,690668 

6 0,398265 -0,01226 -0,36836 

7 0,417161 -0,01116 -0,33521 

8 0,429662 -0,00766 -0,23012 

9 0,441748 -0,01475 -0,44294 

10 0,433487 0,004513 0,135536 

Примітка: розраховано автором 
 

Таблиця В.9 

Виведення ймовірності 
Персентиль Y 

5 0,1 
15 0,102 
25 0,104 
35 0,207 
45 0,36 
55 0,386 
65 0,406 
75 0,422 
85 0,427 

Примітка: розраховано автором  
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Таблиця В.10 

Дисперсійний аналіз 

 
df SS MS F Значимість F 

Регресія 4 0,064347 0,016087 7,074005 0,04222 

Залишок 4 0,009096 0,002274 

  Всього 8 0,073443 

   Примітка: розраховано автором 

 

Таблиця В.11 

Дисперсійний аналіз 
 df SS MS F Значимість F 

Регресія 4 0,127668 0,031917 23,64211 0,004807 

Залишок 4 0,0054 0,00135   

Разом 8 0,133068    

Примітка: розраховано автором 

 

Таблиця В.12 

Аналіз коефіцієнтів множинної регресії 

 Коефіцієнти 
Стандартна 

похибка 
t-cтатистика P-Значення Нижнє 95% 

Верхнє 

95% 

Y-перетин -0,10651 0,178309 -0,59732 0,582462 -0,60157 0,388557 

Змінна Х1 0,203514 0,622909 0,326716 0,760264 -1,52596 1,932988 

Змінна Х2 0,467159 0,720981 0,647948 0,552333 -1,53461 2,468924 

Змінна Х3 0,087918 0,652927 0,134653 0,89939 -1,7249 1,900734 

Змінна Х4 0,186397 0,792229 0,235282 0,825545 -2,01318 2,385979 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця В.13 

Вивід залишків 
Спостереження Передбачене значення Y Залишки Стандартні залишки 

1 0,082917 0,007083 0,272613 

2 0,170711 -0,02671 -1,0281 

3 0,251117 -0,02612 -1,00525 

4 0,273771 0,059229 2,279727 

5 0,340366 0,005634 0,216838 

6 0,384454 -0,01845 -0,71028 

7 0,402616 0,006384 0,245711 

8 0,430563 -0,00556 -0,21413 

9 0,459484 -0,00148 -0,05713 

10 0,082917 0,007083 0,272613 

Примітка: розраховано автором 
 

Таблиця В.14 

Дисперсійний аналіз 

 
df SS MS F Значимість F 

Регресія 4 0,030923 0,007731 63,75516 0,000708 

Залишок 4 0,000485 0,000121 
  

Всього 8 0,031408 
   

Примітка: розраховано автором 
 

Таблиця В.15 

Вивід ймовірності 
Персентиль Y 

5 0,09 
16 0,144 
27 0,225 
38 0,333 
50 0,346 
61 0,366 
72 0,409 
83 0,425 

94 0,458 

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця В.16 

Дисперсійний аналіз 

 
df SS MS F Значимість F 

Регресія 4 0,063494 0,015873 228,8733 7,58E-06 

Залишок 5 0,000347 6,94E-05 

  Всього 9 0,06384 

   Примітка: розраховано автором 

 

Таблиця В.17 

Дисперсійний аналіз 
df SS MS F Значимість F 

4 0,127668 0,031917 23,64211 0,004807 

4 0,0054 0,00135 

  8 0,133068 

   Примітка: розраховано автором 

 

Таблиця В.18 

Дисперсійний аналіз 
df SS MS F Значимість F 

4 0,18835 0,047087 23,59654 0,001916 

5 0,009978 0,001996 
  

9 0,198328 
   

Примітка: розраховано автором 

 

Таблиця В.19 

Дисперсійний аналіз 
df SS MS F Значимість F 

4 0,127668 0,031917 23,64211 0,004807 

4 0,0054 0,00135 
  

8 0,133068 
   

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця В.20 

Дисперсійний аналіз 
 df SS MS F Значимість F 

Регресія 4 0,126661 0,021917 11,64211 0,002801 

Залишок 4 0,0034 0,00035   

Разом 8 0,123067    

      

Примітка: розраховано автором  

 

Таблиця В.21 

Дисперсійний аналіз 
 df SS MS F Значимість F 

Регресія 4 0,064347 0,016087 7,074005 0,04222 

Залишок 4 0,009096 0,002274   

Разом 8 0,073443    

Примітка: розраховано автором 

 

Таблиця В.22 

Виведення залишків 
Спостереження Передбачене значення Y Залишки Стандартні залишки 

1 0,021743 0,044257 1,312483 

2 0,085844 -0,00984 -0,29192 

3 0,122436 -0,01444 -0,4281 

4 0,146439 -0,02444 -0,72477 

5 0,188571 -0,02857 -0,8473 

6 0,239446 -0,05145 -1,5257 

7 0,23482 0,01218 0,361201 

8 0,255093 0,033907 1,005546 

9 0,297608 0,038392 1,138567 

10 0,021743 0,044257 1,312483 

Примітка: розраховано автором  
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Таблиця В.23 

Виведення ймовірності 
Персентиль Y 

5 0,066 

16 0,076 

27 0,108 

38 0,122 

50 0,16 

61 0,188 

72 0,247 

83 0,289 

94 0,336 

Примітка: розраховано автором  

 

Таблиця В.24 

Дисперсійний аналіз 
 df SS MS F Значимість F 

Регресія 4 0,063494 0,015873 228,8733 7,58E-06 

Залишок 5 0,000347 6,94E-05   

Разом 9 0,06384    

Примітка: розраховано автором  

 

Таблиця В.25 

Виведення залишків 
Спостереження Передбачене значення Y Залишки Стандартні залишки 

1 0,008304 -0,0043 -0,69335 
2 0,02169 0,00231 0,37214 
3 0,053187 -0,00319 -0,51336 
4 0,137298 0,014702 2,368538 
5 0,166545 -0,00655 -1,05442 
6 0,166405 0,002595 0,418045 
7 0,17953 -0,00353 -0,56873 
8 0,185662 0,002338 0,376725 
9 0,232313 -0,00531 -0,85599 
10 0,245066 0,000934 0,150393 

Примітка: розраховано автором  
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Таблиця В.26 

Вивід ймовірності 
Персентиль Y 

5 0,004 

15 0,024 

25 0,05 

35 0,152 

45 0,16 

55 0,169 

65 0,176 

75 0,188 

85 0,227 

Примітка: розраховано автором  

 

Таблиця В.27 

Дисперсійний аналіз 
 df SS MS F Значимість F 

Регресія 4 0,17535 0,037087 21,54534 0,001713 

Залишок 5 0,008878 0,002886   

Разом 9 0,198313    

Примітка: розраховано автором 
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Таблиця В.28 

Аналіз коефіцієнтів множинної регресії пошуку ймовірнісного рівня моделі 

інтелектуальних ризиків підприємства 

 
Коефіці-

єнти 

Стандар-

тна 

похибка 

t-

cтатисти-

ка 

P-

Значення 

Нижнє 

95% 

Верхнє 

95% 

INT -перетин 0,32031 0,141528 1,072311 0,343967 -0,24118 0,544707 

INT1- Індекс зростання 

кількості випущених 

патентів  

-0,0712 0,205831 -0,58997 0,586927 -0,69291 0,450044 

INT2 – Показник освітнього 

рівня персоналу 
0,36153 0,241755 2,092914 0,104486 -0,16525 1,177192 

INT3 – Показник 

креативності менеджменту  
0,28171 0,136659 0,59357 0,584737 -0,29831 0,460543 

INT4 – Рівень захисту 

об'єктів прав 
-0,07283 0,205831 -0,58997 0,586927 -0,69291 0,450044 

INT5 – Рівень інте-

лектуальної, зокрема, 

промислової власності 

реалізації 

0,01039 0,205831 -0,58997 0,586927 -0,69291 0,450044 

Примітка: розраховано автором 

 

Таблиця В.29 

Регресійна статистика моделі лінійної множинної регресії пошуку 

ймовірнісного рівня кадрових ризиків підприємства 
Множинний R 0,86354 

R-квадрат 0,82947 

Нормований R-квадрат 0,83928 

Стандартна похибка 0,003562 

Спостереження 0,997756 

Примітка: розраховано автором  
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Таблиця В.30 

Дисперсійний аналіз 
 df SS MS F Значимість F 

Регресія 4 0,119277 0,029819 49,15766 0,000333 

Залишок 5 0,003033 0,000607   

Разом 9 0,12231    

Примітка: розраховано автором 
 

Таблиця В.31 

Аналіз коефіцієнтів моделі лінійної множинної регресії пошуку ймовірнісного 

рівня кадрових ризиків підприємства 
 

Коефіці-

єнти 

Стандар-

тна 

похибка 

t-cтатисти-

ка 

P-

Значення 

Нижнє 

95% 

Верхнє 

95% 

1 2 3 4 5 6 7 

РК-перетин 0,21732 0,344087 0,174537 0,869922 -0,89528 1,015393 

РК1 – Коефіцієнт 

плинності кадрів 

0,03930 0,106344 -2,86616 0,035152 -0,57817 -0,03143 

РК2 – Рівень витрат на 

підготовку кадрів  

0,0240 0,711392 5,616687 0,002476 2,166973 5,824354 

РК3 – Рівень 

плинності робітників 

високої кваліфікації  

-0,0111 0,711392 5,616687 0,002476 2,166973 5,824354 

РК4 – Питома вага 

працівників апарату 

управління у 

загальній кількості 

працюючих 

0,0819 0,106344 -2,86616 0,035152 -0,57817 -0,03143 

РК5 – Питома вага 

інженерно-технічних 

та наукових робіт-

ників у загальній 

кількості працюючих 

-0,3189 0,047358 14,39599 2,92E-05 0,560033 0,80351 
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Продовження табл. В.31 
1 2 3 4 5 6 7 

РК6 – Частка зарплати 
у собівартості  

-0,0178 0,826059 0,772753 0,482793 -1,65517 2,931849 

РК7 – Коефіцієнт 
повноти штату 

0,0893 1,06182 0,368048 0,731486 -2,55728 3,338886 

РК8 – Індекс 
зростання середньої 
зарплати  

0,06740 0,551917 -0,27406 0,797611 -1,68362 1,381111 

РК9 – Коефіцієнт 
плинності кадрів 

-0,3411 0,106344 -2,86616 0,035152 -0,57817 -0,03143 

Примітка: розраховано автором  
 

Таблиця В.32 

Четвертий рівень ієрархії оцінювання рівня мінімізації підприємницьких 

ризиків у впровадженні  ефективного управління їх хеджуванням в умовах 

трансформації експортних ринків 
Третій рівень  

Ієрархії 

 

Четвертий рівень ієрархії 

(позначення)      [вагові коефіцієнти] 

1 2 

Валютні 

 (А111) 

Ефективність валютних форвардів, ф'ючерсів, опціонів та свопів 

(А111
1) [0,333] 

Ефективність страхування валютних ризиків для підприємств-

експортерів (А111
2 )  

  [0,425] 

Співвідношення валютних пасивів до активів (А111
3 ) [0,242] 

Фінансово-

кредитні 

(А112) 

Маржинальний дохід (А112
3) [0,276] 

Рівень платоспроможності ( експортерів) (А112
6)  [0,416] 

Ефективність страхування ризиків та втрат (А112
10) [0,308] 

Податково-

тарифні(А113) 

Величина податків і платежів у загальній сумі зобов’язань (А113
1) 

[0,73] 

Ефективність податкових пільг (А113
3) [0,27] 

Ринкові та 

зовнішньо-

економічні (А121) 

Коефіцієнт ринкової віддачі активів (А121
2) [0,187] 

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності (А121
5) [0,345] 

Рентабельність експортних операцій (А121
7) [0,245] 

Ринкова частка підприємства на ринку (А121
8) [0,223] 
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Продовження табл. В.32 
1 2 

Кон’юнктурні  

(А122 ) 

Ефективність цінової політики підприємства (А122
1  ) [0,82] 

Ефективність місії підприємства  (А122
2) [0,18] 

Маркетингові 

(А123)  

Ефективність цілей маркетингу  (А123
2) [0,324] 

 Ефективність STP-маркетингу  (А123
3) [0,186] 

Ефективність маркетингового комплексу підприємства (А123
4) [0,49] 

Техніко-

технологічні 

(А131) 

Співвідношення показника капітальних витрат до  валової виручки 

(А131
1) [0,574] 

Рівень прогресивності технологій, інноваційності (А131
4) [0,426] 

Інвестиційно-

інноваційні (А132) 

Співвідношення витрат на наукові дослідження та розробки до валової 

виручки (А132
1)  [0,53] 

Відношення фактичного до необхідного обсягу інвестицій (А132
2)  

[0,47] 

Інфраструктурні 

(А141) 

 

Співвідношення транспортних витрат до загальної виручки (А141
1) 

[0,32] 

Ефективність товарообігу (А141
2) [0,47] 

Вантажообіг (власним та залученим транспортом) (А141
3) [0,19] 

Логістичні (А142) 

 

Коефіцієнт зносу комп’ютерного та серверного обладнання (А142
1) 

[0,27] 

Ефективність використання площ складських приміщень (А142
2) [0,31] 

Ефективність управління запасами (А142
3) [0,42] 

Інформаційні 

(А143) 

 

Співвідношення витрат на соціальну інфраструктуру до валової 

виручки (А143
1) [0,63] 

Рівень формування позитивного іміджу (А143
7) [0.37] 

Інформаційно-

аналітичні (А144) 

Рівень захисту комерційної (конфіденційної) інформації (А144
2) [0,44] 

Рівень захисту інформаційних ресурсів (А144
4) [0,56] 

Соціальної 

інфраструктури 

(А145) 

Рівень заборгованості по заробітній платі (А145
1) [0,39] 

Рівень соціальної інфраструктури (А145
3) [0,61] 
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Продовження табл. В.32 
1 2 

Інтелектуальні 

(А151)  

Показник освітнього рівня персоналу (А151
2) [0,48] 

Показник  креативності менеджменту (А151
3) [0,52] 

Кадрові (А152) Питома вага інженерно-технічних та наукових робітників у загальній  

кількості працюючих (А152
5) [0,49] 

Індекс зростання середньої заробітної плати (А152
9) [0,51] 

Порушення  

корпоративних і 

приватних прав 

власності  

(А161) 

Наявність недружнього поглинання  

(рейдерства) (А161
1) [0,42] 

Рівень банкрутства (А161
2) [0,58] 

Примітка: розроблено автором 
 



296 
 

ДОДАТОК Д 
 

 

 

Рис. Д.1. Модель Дюпона для П1 – ПраТ Пологівський ОЕЗ  

за 2018 рік 
Примітка: розроблено автором  

 



297 
 
 
 

 

 

Рис. Д.2. Модель Дюпона для П1 – ПраТ Пологівський ОЕЗ  

за 2019 рік 

Примітка: розроблено автором 
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Рис. Д.3. Модель Дюпона для П2 – ТОВ Біо Агро за 2019 рік 

Примітка: розроблено автором 
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Рис. Д.4. Модель Дюпона для П3 – ТОВ ТД Славія за 2019 рік 

Примітка: розроблено автором 
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Рис. Д.5. Модель Дюпона для П4 – ДП ІІ Ескорт Агро за 2019 рік 

Примітка: розроблено автором 
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Рис. Д.6. Модель Дюпона рік для П3 – ТОВ ТД Славія за 2019 рік 

Примітка: розроблено автором 
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Рис. Д.7. Модель Дюпона для П5 – ДП ІІ Сангрант Плюс  

з філією Саноіл Транс за 2019 рік 
Примітка: розроблено автором 
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Рис. Д.8. Модель Дюпона для П6 – ТОВ Сонячне насіння Плюс  

з елеваторами за 2019 рік 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.1 

Очікувані вигоди ДП ІІ Сангрант Плюс при зниженні стандартів 

кредитоспроможності на 2020 рік 
№ п/п Показники 2019 рік 2020 рік 

1 Реалізація нерафінованої олії, тис. USD-920 10580 14352 
2 Змінні витати, тис. USD-605 6957 9438 
3 Маржинальний дохід, тис. USD-на од.-315 3622,5 4914 
4 Маржинальний дохід на одиницю, USD 315 315 
5 Коефіцієнт оборотності 72 36 
6 Виручка від нових продаж  3772 
7 Прибуток від додаткових обсягів продажу тис. 

USD 4100*315  1291,50 
8 Додаткова дебіторська заборгованість , пов’язана 

із новими продажами тис. USD 3772/36  104,8 
9 Інвестиції у додаткову дебіторську заборгованість , 

пов’язану із новими продажами тис. USD 
605/920*104,8   68,91 

10 Рівень дебіторської заборгованості до зміни 
періоду кредитування 10580/72 тис. USD 146,94  

11 Новий рівень дебіторської заборгованості 
пов’язаний із первинними продажами тис. USD 
10580/36 293,88  

12 Різниця, пов’язана зі зміною коефіцієнту тис. USD  146,94 
13 Сумарні інвестиції в додаткову дебіторську 

заборгованість тис. USD 146,94+68,91 тис. USD  215,85 
14 Очікуваний прибуток від додаткових інвестицій ( 

до сплати податків) 0,2*215,85 тис. USD  43,17 
Примітка: систематизовано автором на основі [234]  

 

 

 

 

 

 

 



305 
 

Таблиця Д.2 

Прогноз звіту про фінансові результати ДП ІІ Сангрант Плюс на 2020 рік 

нерафінована олія (зміна стандартів кредитоспроможності) 

№ п/п Показники, тис. USD 2019 рік 2020 рік Зміна (+/-, 
тис. USD) Зміна, % 

1 
Чистий доход від 

реалізації 
10580,0 14352,0 3772,0 35,7% 

2 

Змінні витрати в 
собівартості реалізованої 

продукції 

6957,5 9438,0 2480,5 35,7% 

3 Маржинальний дохід 3622,5 4914,0 1291,5 35,7% 

Примітка: систематизовано автором на основі [235]  

 

Таблиця Д.3 

Економічна ефективність експорту олії ДП ІІ Сангрант Плюс протягом 2019-

2020 років (збільшення випуску та відхід від посередників) 

№ п/п Показники 2019 рік 
2020 рік прогноз 

зростання продажу 
без посередника 

1 Обсяги продажу олії, тис. тн 44,2 86,4 
2 Середня ціна продажу, USD/тн. 860 860 
3 Маржинальна собівартість олії, USD/тн. 703,2 703,2 
4 Маржинальна собівартість у ціні реалізації, % 73,25% 73,25% 
5 Маржинальний дохід від реалізації олії, тис. USD 11350,6 22187,5 
6 Оплата посередницьких послуг, USD/тн. змінні 140  - 
7 Страховка USD/тн. змінні 3,2 0,8 
8 Змінні витрати на організацію прямого експорту 

USD/тн.  - 120,0 
9 Постійні витрати на управління експортом, тис. 

USD  - 90,0 
10 Операційний прибуток від експорту олії, тис. 

USD 5021,1 11660,4 
11 Операційна рентабельність експорту, % 11,8% 14,1% 
12 Операційна рентабельність витрат, % 16,2% 19,2% 

Примітка: систематизовано автором на основі [236]  
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Таблиця Д.4 

Прогноз звіту про фінансові результати ДП ІІ «Сангрант Плюс» на 2020 рік 

(нарощування випуску та відмова від посередників) 
№ п/п Показники, тис. USD 2019 рік 2020 рік Зміна (+/-, 

тис. USD) 
Зміна, % 

1 Чистий доход від реалізації 42432,0 82944,0 40512,0 95,5% 
2 Собівартість реалізованої 

продукції 
31081,4 60756,5 29675,0 95,5% 

3 Валовий прибуток 11350,6 22187,5 10837,0 95,5% 
4 Адміністративні витрати 141,4 159,1 17,7 12,5% 
5 Витрати на збут 6188,0 10368,0 4180,0 67,6% 
6 Сукупні операційні витрати 6329,4 10527,1 4197,7 66,3% 
7 Операційний прибуток 5021,1 11660,4 6639,3 132,2% 

Примітка: систематизовано автором на основі [237]  

 

 

Таблиця Д.5 

Розрахунок EPS для різних варіантів додаткового фінансування 
№ п/п Показники 2019 рік 2020 рік, 

звичайні акції 
2020рік 

довгостроковий 
кредит 

1 Прибуток до сплати процентів та 
податків ЕВІТ, тис. USD 

5021,1 11660,4 11660,4 

2 Проценти, І тис. USD 0  3400,0 
3 ЕВІТ, тис. USD 5021,1 11660,4 8260,4 
4 Прибуток, спрямований 

акціонерам EACS. , тис. USD 
5021,1 11660,4 8260,4 

5 Кількість звичайних акцій в 
обороті, шт. NS 

486400 8636400 486400 

3 Прибуток на акцію, EPS USD 10,32 1,35 16,98 

Примітка: систематизовано автором на основі [238]  

 

 



307 
 

 

Таблиця Д.6 

Порівняльна оцінка фінансових результатів ДП ІІ Сангрант Плюс при різних 

варіантах розвитку на 2020 рік 

№ 
п/п Показники 2019 рік 

(фактично) 
2020 рік 

(варіант №1) 
2020 рік 

(варіант №2) 
2020 рік 

(варіант №4) 

1 Обсяги продажу олії, тис. 
тн. 

44,2 44,2 86,4 86,4 

2 Сума доходу від продажу, 
млн.. USD 

42,43 42,43 82,94 82,94 

3 Операційний прибуток від 
експорту олії, тис. USD 

5021,1 5921,2 9815,0 11660,4 

4 Операційна рентабельність 
експорту, % 

11,8 14,0 11,8 14,1 

Примітка: авторські розрахунки на основі [78]  
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системами: концепції, стратегії 

та інновації розвитку  

Хмельницький, 

Україна, 23–25 

травня 2018 р. 

Очна 

5 Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція  

Економіка, управління, 

фінанси: проблеми та 

перспективи розвитку  

Київ, Україна, 15 

вересня 2018 р. 

Очна 

6 XVІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

Проблеми планування у 

ринкових умовах  

Одеса, Україна, 

21–23 вересня 

2018 р. 

Очна 

7 Міжнародна науково-

практична 

конференція  

Сучасні наукові дослідження на 

шляху до вдосконалення 

економічного потенціалу 

країни  

Дніпро, Україна, 

22 вересня 2018 р. 

Очна 

8 Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція  

Тридцяті економіко-правові 

дискусії  

Львів, Україна, 

1 жовтня 2018 р. 

Заочна 

9 XІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на 

світовому, державному та 

регіональному рівнях  

Запоріжжя, 

Україна, 25–26 

жовтня 2018 р. 

Очна 
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Продовження Додатку Е  
1 2 3 4 5 

10 IІI International 

Scientific Conference  

Economy and Society: the 

Modern Foundation for Human 

Development  

Лейпциг, 

Німеччина, 26 

квітня 2019 р.  

Заочна 

11 ІV International 

Scientific-practical 

Conference  

Integration of Business 

Structures: Strategies and 

Technologies  

Тбілісі, Грузія, 21 

лютого 2020 р.  

Заочна 
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