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УДК 65.01

Скриньковський Р. М., Візняк Ю. Я., процевят О. С., Коропецький О. О. Діагностика системи страхування  
у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Метою статті є визначення сутності та місця діагностики системи страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства в системі 
економічної діагностики підприємства. З’ясовано, що подана діагностика: 1) являє собою часткову діагностичну ціль системи діагно стичних цілей (еле-
ментних, часткових, комплексних) фундаментальної полікритеріальної системноорієнтованої діагностики діяльності підприємства; 2) це процес іден-
тифікації стану, аналізу та комплексного оцінювання системи страхування підприємства у сфері ЗЕД з урахуванням юридичної відповідальності (особли-
во в умовах адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу) з метою виявлення та вирішення проблем у сфері забезпечення 
захисту майнових інтересів підприємства від різноманітних ризиків протягом визначеного періо ду, в якому відбуваються певні події (страхові випадки), 
за рахунок майнових коштів, що формуються зі сплачених підприємствами страхових премій комерційним страховим компаніям чи іншим суб’єктам ЗЕД. 
Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка системи діагностичних цілей економічної діагностики підприємства.
Ключові слова: підприємство, зовнішньоекономічна діяльність, ризики, страхування, діагностика.
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УДК 65.01
Скрыньковский Р. Н., Визняк Ю. Я., Процевят О. С., Коропецкий О. А.  
Диагностика системы страхования в сфере внешнеэкономической  

деятельности предприятия
Целью статьи является определения сущности и места диагностики си-
стемы страхования в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
предприятия в системе экономической диагностики предприятия. Уста-
новлено, что выполненная диагностика: 1) представляет собой частичную 
диагностическую цель системы диагностических целей (элементных, ча-
стичных, комплексных) фундаментальной поликритериальной системноо-
риентированной диагностики деятельности предприятия; 2) это процесс 
идентификации состояния, анализа и комплексной оценки системы страхо-
вания предприятия в сфере ВЭД с учетом юридической ответственности 
(особенно в условиях адаптации украинского законодательства к законо-
дательству Европейского Союза) с целью выявления и решения проблем в 
сфере обеспечения защиты имущественных интересов предприятия от 
различных рисков в течение конкретного периода, в котором происходят 
определенные события (страховые случаи), за счет имущественных 
средств, формируемых из уплаченных предприятиями страховых премий 
коммерческим страховым компаниям или иным субъектам ВЭД. Перспекти-
вой дальнейших исследований в данном направлении является разработка 
системы диагностических целей экономической диагностики предприятия.
Ключевые слова: предприятие, внешнеэкономическая деятельность, ри-
ски, страхование, диагностика.
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UDC 65.01
Skrynkovskyy R. M., Vizniak Yu.Ya., Protsevyat O. S., Koropetskyi O. O.  

The Diagnostics of the Insurance System in the Sphere of Foreign Economic 
Activity of Enterprise

The article is aimed at defining the essence and the place of diagnostics of insur-
ance system in the sphere of foreign economic activity (FEA) of enterprise within 
the system of the economic diagnostics of enterprise. It was found that the per-
formed diagnostics: 1) represents a partial diagnostic objective in the system for 
diagnostic purposes (element, partial, complex) for fundamental poly-criteria and 
system-oriented diagnostics of the enterprise activity; 2) is the process of identify-
ing the status, analyzing and conducting the comprehensive assessment of the 
system of insurance of enterprise in the sphere of FEA, taking account of the legal 
responsibility (especially in the context of adaptation of Ukrainian legislation to 
the legislation of the European Union) with a view to identify and solve problems 
in the sphere of protection of the property interests of enterprise from various 
risks during a specific period, in which certain events occur (insurance events), 
at the cost of the property funds generated from premiums paid by enterprises 
to commercial insurance companies or other actors of FEA. Prospect for further 
research in this direction will be developing a system of diagnostic purposes for 
the economic diagnostics of enterprise.
Keywords: enterprise, foreign trade activity, risks, insurance, diagnostics.
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Сучасна практика ведення бізнесу на зовнішніх 
(міжнародних) ринках доводить, що ризики у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 

є складовою частиною діяльності будь-якого підпри-
ємства. За таких обставин процес ідентифікації стану, 
цільового аналізу та комплексного оцінювання системи 
страхування у сфері ЗЕД підприємства є актуальним, 
доцільним і важливим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить 
про те, що значний внесок у формування і розвиток те-
орії та практики у сфері страхування ЗЕД підприємств 
зробили такі науковці, як М. О. Будяков, С. В. Волосо-
вич, Т. А. Говорушко, І. Є. Голубій, А. О. Дегтяр, Н. К. Жу- 
кова, Л. М. Прокопук, С. В. Сисюк, І. П. Ситник, Р. Г. Со-
боль, Г. С. Тимофієва та ін. [1–11].

Поряд з тим, за результатами аналізу наукової 
статті С. В. Сисюк «Оцінка та страхування ризиків у зо-
внішньоекономічній діяльності: обліковий аспект» [1] 
з’ясовано, що здійснення ЗЕД суб’єктів господарювання 
супроводжується такими ризиками, як комерційні ри-
зики (пов’язані з продажем продукції, зміною попиту і 
пропозиції на неї), фінансові ризики (пов’язані зі зміною 
відсоткових ставок за кредитами, виникненням інфля-
ційних процесів), міжнародні торгові ризики, ризики 
невиконання положень зовнішньоекономічного договору 
(недотримання термінів поставки продукції, невідпо-
відність кількості і/або якості продукції, невиконання 
зобов’язань за розрахунками), ризик зміни валютного 
курсу (валютний ризик), ризик зміни світової ціни на 
продукцію (ціновий ризик) тощо) [1, с. 87].

Крім цього, актуальним залишається твердження 
Т. А. Говорушко, І. П. Ситник та Ю. В. Данильчук [2], 
що сьогодні в Україні з метою забезпечення безпеки і 
зменшення ризиків діяльності підприємств страховими 
компаніями пропонуються такі види страхових послуг: 
1) добровільне страхування майна підприємств; 2) стра-
хування вантажів та багажу; 3) добровільне страхування 
відповідальності підприємств перед третіми особами 
за заподіяну їм шкоду внаслідок реалізації товарів (про-
дукції); 4) страхування професійної відповідальності; 5) 
страхування будівельно-монтажних ризиків; 6) страху-
вання кредитів; 7) страхування виданих гарантій (по-
рук) і/або прийнятих гарантій; 8) страхування судових 
витрат тощо [2, с. 220].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Однак, як свідчить теорія [1–11] та практика 
ведення бізнесу, недостатньо уваги приділено ключовим 
питанням (прикладним аспектам) діагностики системи 
страхування у сфері ЗЕД підприємства.

Метою статті є визначення сутності та місця 
діагностики системи страхування у сфері ЗЕД підпри-
ємства (з урахуванням теорії та практики економіки та 
управління підприємствами) в системі економічної діа-
гностики підприємства.

Так, аналіз літературних джерел за проблемою 
[1–11] дає змогу стверджувати, що сьогодні виникає 
гостра потреба вивчення ключових особливостей стра-
хування зовнішньоекономічної діяльності українських 
підприємств.

У контексті цього доцільно відмітити наукову 
працю [3], у якій зазначено, що страхування ЗЕД під-
приємств – це міжнародні економічні відносини, суть 
яких полягає в ефективному захисті майнових інтере-
сів суб’єктів господарювання (підприємств) від різно-
манітних ризиків протягом визначеного (конкретного) 
періоду, в якому відбуваються певні події (страхові ви-
падки), за рахунок майнових коштів, що формуються зі 
сплачених ними (підприємствами) страхових внесків 
(страхових премій) [3, с. 22]. Поряд з тим, Н. Жукова [3] 
стверджує, що страхування ЗЕД підприємств включає:

1) майнове страхування, об’єктом якого є товарно-
матеріальні цінності та майнові інтереси страхувальни-
ків (передбачає страхування вантажів, страхування авто-
мобілів і/або суден (морських, повітряних), страхування 
експортно-імпортних операцій, страхування збитків 
від зупинки виробничого процесу і/або комерційної ді-
яльності, страхування майна за кордоном від небезпек, 
страхування майна нерезидентів від небезпек тощо);

2) особисте страхування, об’єктом якого є жит-
тя і здоров’я громадян (включає медичне страхування, 
страхування життя туристів, страхування пасажирів 
при міжнародних перевезеннях, страхування працівни-
ків транспорту при міжнародних перевезеннях тощо);

3) страхування відповідальності, об’єктом якого 
є відповідальність за здійснення будь-якої діяльності чи 
бездіяльність страхувальника перед третіми особами 
(фізичними і/або юридичними) (охоплює страхування 
цивільної відповідальності власників автомобілів і/або 
суден (морських, повітряних), страхування цивільної 
відповідальності перевізників, страхування відпові-
дальності виробників продукції (товарів), страхування 
професійної відповідальності тощо) [3, с. 22].

Варто також звернути увагу на те, що з наведеної 
в [3] інформації з’ясовано, що перестрахування у 
сфері ЗЕД – це вид страхової діяльності, який за-

безпечує:
1) надійність страхового захисту учасників зо-

внішньоекономічних відносин;
2) захист національних і/або міжнародних інтер-

есів страхувальників у різних країнах [3, с. 22].
Що стосується страхування зовнішньоекономіч-

них операцій (ЗЕО), то М. О. Будяков [5] виділяє такі 
різновиди страхування ЗЕО:

1) експортне страхування;
2) страхування іноземних інвестицій;
3) страхування авансових платежів за імпортом;
4) страхування трьохсторонніх операцій тощо [5, 

с. 191–192].
Тут варто зазначити, що транспортне страхування 

покликане забезпечити компенсацію завданих збитків, 
що можуть виникнути у процесі переміщення товарів за 
кордон, внаслідок їх втрати, знищення і/або ушкоджен-
ня в результаті певних дій (обставин), що не залежать 
від даного (конкретного) підприємства [10, с. 119].

Поряд з тим, С. В. Волосович [8] дотримується 
думки, що страхування експортних кредитів (у меж-
ах експортного страхування) поділяється на такі види:  
1) страхування експортних кредитів покупців; 2) страху-
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вання експортних кредитів постачальника. При цьому, 
на розмір (величину) страхових премій при страхуванні 
експортних кредитів впливають такі ключові фактори 
(чинники): 1) загальний стан, сума кредиту та термін 
його погашення; 2) розмір (величина) первинного пла-
тежу; 3) об’єкт поставки у кредит і/або вид послуг, що 
надається [8, c. 194].

Водночас заслуговує на увагу наукова праця [7], у 
якій зазначено, що страхування експортних кре-
дитів підприємств (аграрних) відображає про-

цеси забезпечення захисту їх майнових інтересів від 
комерційних ризиків (тривале прострочення платежу, 
неплатоспроможність або банкрутство імпортера), по-
літичних ризиків (неможливість здійснення платежу 
через зміну системи валютного регулювання в країні 
імпортера і/або експортера, військові дії (збройний кон-
флікт, агресія) і/або рішення уряду між країнами експор-
тера та імпортера, що перешкоджають виконання зо-
внішньоторгового контракту) та інших ризиків [7, с. 89]  
(Г. С. Тимофієва, Л. М. Прокопук).

У контексті цього варто також відмітити, що, на 
думку науковця [9], передумовами виникнення страху-
вання сплати митних платежів (як різновиду страхуван-
ня кредитів довіри) є:

1) звільнення суб’єктів ЗЕД від сплати митних 
платежів товарів, які були оформлені в рамках певного 
митного режиму;

2) недобросовісна поведінка суб’єктів ЗЕД, яка 
проявляється в ухиленні від сплати митних платежів на 
основі використання незаконних прийомів зменшення 
розміру митного зобов’язання;

3) розбіжність у часі між увезенням продукції на 
митну територію України та її оформленням згідно з 
митним законодавством;

4) надання певного (визначеного) кредиту довіри 
державою суб’єкта ЗЕД [9].

Тут доцільно також зазначити, що згідно зі ст. 15 
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 
[12], страхування ЗЕО в Україні мають право здійснювати 
комерційні страхові компанії (державні, акціонерні, іно-
земні, змішані та інші), а також інші суб’єкти ЗЕД, до ста-
тутного предмету діяльності яких входять (відносяться) 
страхові операції (страхування). Вибір страхової компанії 
здійснюється суб’єктами ЗЕД самостійно. Поряд з тим, в 
Україні страхування ЗЕО суб’єктів господарювання про-
водиться на договірних засадах і є добровільним. Однак 
відповідно до українського законодавства можуть вста-
новлюватись інші умови цього процесу [12] (ст. 15 Закону 
України «Про зовнішньоекономічну діяльність»).

Поряд з тим, у практиці міжнародної торгівлі ши-
роко використовуються правила Міжнародної торгової 
палати (International Chamber of Commerce) «Інкотермс», 
які допомагають бізнесу уникати непорозумінь і пояс-
нюють обов’язки, витрати та ризики, що мають місце 
під час доставки товарів від продавців до покупців [13].

У контексті цього актуальною залишається думка 
науковців А. О. Дегтяр, Р. Г. Соболь про те, що основні 
засади вдосконалення законодавчої та нормативної бази 
України в галузі страхування ЗЕО повинні ґрунтуватися 

на рекомендаціях Комітету зі страхування при Європар-
ламенті, які передбачають: 1) подальшу інтеграцію Украї-
ни в міжнародні страхові структури; 2) розвиток україн-
ської законодавчої та нормативної бази згідно з вимогами 
законодавства Європейського Союзу у сфері страхування 
ЗЕО; 3) формування об’єднань страховиків з найважли-
віших (ключових) проблем страхування ЗЕО; 4) створен-
ня оптимальної (ефективної, результативної) структури 
співвідношення між добровільним та обов’язковим стра-
хуванням; 5) залучення страхового ринку до процесу ви-
рішення найважливіших (ключових) аспектів зовнішньої 
торгівлі; 6) формування і розвиток комплексної (універ-
сальної) системи підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації кадрів тощо [6, с. 101].

Беручи до уваги наведене вище, доцільно також 
відмітити, що найбільш відомими на сьогодні міжнарод-
ними об’єднаннями страховиків, які здійснюють страху-
вання експортних кредитів є Бернський союз (здійснює 
професійну підтримку міжнародної торгівлі), Празький 
клуб (проводить ділові зустрічі та необхідні консультації 
для нових страховиків експортних кредитів та інвести-
цій) та Міжнародна асоціація кредитного страхування і 
надання гарантій (забезпечує дослідження теоретичних 
і практичних проблем у сфері кредитного страхування 
та надання гарантій експортерам) [8, с. 196].

Таким чином, на основі проведених досліджень 
[1–11] та аналізу діючої практики функціону-
вання підприємств встановлено, що діагностика 

системи страхування у сфері ЗЕД підприємства:
1) являє собою часткову діагностичну ціль систе-

ми діагностичних цілей (елементних, часткових, комп-
лексних) фундаментальної полікритеріальної системно-
орієнтованої діагностики діяльності підприємства;

2) це процес ідентифікації стану, аналізу та комп-
лексного оцінювання системи страхування підпри-
ємства у сфері ЗЕД з урахуванням юридичної відпо-
відальності (особливо в умовах адаптації українського 
законодавства до законодавства Європейського Союзу) 
з метою виявлення та вирішення проблем у сфері забез-
печення захисту майнових інтересів підприємства від 
різноманітних ризиків протягом визначеного періоду, 
в якому відбуваються певні події (страхові випадки), за 
рахунок майнових коштів, що формуються зі сплачених 
підприємствами страхових премій комерційним стра-
ховим компаніям чи іншим суб’єктам ЗЕД.

Для довідки:
1) на рис. 1 представлено 10 найбільших корпора-

тивних гігантів у світі.
2) Однією із найбільших збиткових подій у світі 

стала катастрофа зафрахтованого англійською компані-
єю танкера «МТ АМОКО Kadiz», що сталася біля бере-
гів Англії 16.03.1978 р., у результаті якої в море вилило-
ся приблизно 66 млн галонів нафти. Страховий збиток 
англійської компанії був оцінений у 2 млрд дол. США. 
Як відомо, німецька страхова компанія по сьогоднішній 
день виплачує страхове відшкодування [17].

3) У період січень – листопад 2011 р. – січень – 
листопад 2016 р. спостерігалася тенденція до скорочен-
ня обсягів експорту та імпорту товарів українських під-
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приємства. Так, у 2015 р. загальний обсяг експорту зни-
зився на 44,3% порівняно з 2011 р., а протягом січня –  
листопада 2016 р. на 1788927,9 тис. дол. США у порів-
нянні із січнем – листопадом 2015 р. Щодо імпорту, 
то тут відбулась аналогічна ситуація – обсяг імпорту 
протягом 2011–2015 рр. у середньому скорочувався на 
16,7% щорічно. У країни Європи у 2013 р. обсяг експор-
ту скоротився на 7,5% порівняно із 2011 р. Натомість, за 
цей період відбулося зростання обсягів експорту в Ав-
стралію та країни Океанії (на 34,5%), однак імпорт із цих 
країн досить суттєво знизився (на 51,7%) [18].

Отже, проведені дослідження [1–18] дають мож-
ливість зробити такі загальні висновки:

1. Система страхування у сфері зовнішньоеконо-
мічної діяльності підприємства – це набір методів (су-
купність способів, прийомів та засобів) та інструментів, 
спрямованих на практичне досягнення мети страхування 
у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

2. Діагностика системи страхування у сфері зо-
внішньоекономічної діяльності підприємства: 1) являє 
собою часткову діагностичну ціль системи діагностич-
них цілей (елементних, часткових, комплексних) фун-
даментальної полікритеріальної системноорієнтованої 
діагностики діяльності підприємства; 2) це процес іден-
тифікації стану, аналізу та комплексного оцінювання 
системи страхування підприємства у сфері зовнішньо-
економічної діяльності з урахуванням юридичної відпо-
відальності (особливо в умовах адаптації українського 
законодавства до законодавства Європейського Союзу) 
з метою виявлення та вирішення проблем у сфері забез-
печення захисту майнових інтересів підприємства від 
різноманітних ризиків протягом визначеного періоду, 
в якому відбуваються певні події (страхові випадки), за 
рахунок майнових коштів, що формуються зі сплачених 
підприємствами страхових премій комерційним стра-
ховим компаніям чи іншим суб’єктам зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

3. Перспективою подальших досліджень у даному 
науковому напрямі є розробка системи діагностичних 
цілей фундаментальної полікритеріальної системно-
орієнтованої діагностики діяльності підприємства з 
урахуванням системи страхування у сфері зовнішньо-
економічної діяльності підприємства як часткової діа-
гностичної цілі.                     
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