
 



фінансовій стабільності, веденні бізнесу. Саме тому особливої актуальності 

набуває питання формування, впровадження інструментів хеджування 

підприємницькими ризиками на українських підприємствах-експортерах.   

Додатковим підтвердженням актуальності роботи є те, що проведені 

дослідження виконані 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), в рамках якої автором подано 

визначення понять «підприємницькі ризики підприємств-експортерів», 

«хеджування підприємницьких ризиків», розроблено науково-методичний 

підхід до комплексного оцінювання підприємницьких ризиків і розширено 

класифікацію підприємницьких ризиків.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації 

Ґрунтовний аналіз змісту дисертації, автореферату та публікацій 

Захарової О.Л., дозволяє зробити висновок про високий ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій.  

В першу чергу, вони базуються  на сучасних теоретичних та 

практичних економічних дослідженнях з питань використання інструментів 

хеджування підприємницьких ризиків на прикладі українського 

підприємства-експортера. Проаналізований автором значний обсяг 

результатів досліджень вітчизняних та іноземних вчених дозволив 

сформувати сучасне бачення проблеми та ґрунтовно підійти до розв’язання 

визначених у дисертаційній роботі завдань.  

Задля досягнення мети дослідження автором використано такі методи: 

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; метод порівняння і синтезу – для 

аналізу концепцій ціноутворення; історико-логічний – для аналізу еволюції 

основних теорій інструментів хеджування підприємницьких ризиків; 

класифікаційно-аналітичний – для визначення класифікаційних ознак 

фінансових інструментів хеджування підприємницьких ризиків в умовах 

трансформації експортних ринків; статистичні методи – для здійснення 

аналізу факторів впливу підприємницьких ризиків та визначення 

ефективності хеджування підприємницьких ризиків; економіко-математичне 

моделювання, екстраполяції – для прогнозування підприємницьких ризиків, 

показників діяльності підприємство-експортерів; синергетичний – для 

аналізу експортних ринків, на яких працюють українські підприємства-

експортери; графічний – для наочного представлення економічних даних, 

отриманих у процесі дослідження.  

Аналіз та опрацювання змісту роботи дозволяє стверджувати, що мету 

дослідження досягнуто, а завдання роботи виконано у повному обсязі. Цьому 

сприяли, зокрема, і логічна послідовність проведеного дослідження, чіткість 

викладання матеріалу як усієї роботи, так і кожного з її трьох розділів. 

У кожному з розділів та підрозділів роботи дисертантом викладено 

результати, що становлять значний науковий інтерес та є обґрунтованими і 

достовірними. 

Так, у першому розділі «Теоретико-методичні підходи та аналітичні 

аспекти дослідження хеджування підприємницьких ризиків підприємств-

експортерів» автором розглянуто існуючі підходи вчених до трактування 

поняття підприємницького ризику (с. 26-27) та запропоновано авторське 

трактування понять «підприємницькі ризики підприємств-експортерів» 

(с. 27), «хеджування підприємницьких ризиків» (с. 42), розвинуто економічні 

функції підприємницьких ризиків (с. 28) та розширено класифікацію 

підприємницьких ризиків (с. 28), а також проаналізовано чинники впливу на 

ступінь підприємницького ризику і розглянуто інструменти обмеження 

ризиків, види ризиків, засоби управління експортними ризиками (с. 29-45). 



Далі автором обґрунтовано необхідність використання інструментів 

хеджування ризиків підприємств-експортерів та досліджено основні 

інструменти хеджування (с. 46-58). Також в роботі детально проаналізовано 

методичні підходи та методи до оцінювання хеджування підприємницьких 

ризиків на підприємствах-експортерах (с. 59-75).  

У другому розділі «Методичні підходи до забезпечення хеджування 

підприємницьких ризиків» автором проведено детальний аналіз факторів 

впливу підприємницьких ризиків на діяльність підприємств в умовах 

трансформації експортних ринків та обрано методику управління ними на 

підприємствах (с. 78-85), досліджено динаміку обсягів реалізованої 

продукції, складено шкалу рейтингів політичного ризику (с. 86-92), 

проаналізовано існуючі методи управління ризиками, фінансові інструменти 

хеджування ризиків (с. 93-97). Далі проаналізовано ефективність хеджування 

підприємницьких ризиків на підприємствах групи компанії «Славія» та 

проаналізовано основні показники діяльності (с. 98-121). Автором 

удосконалено процес пошуку необхідного рівня хеджування 

підприємницьких ризиків підприємств та проведено оцінку рівня хеджування 

підприємницьких ризиків на прикладі підприємств групи компанії «Славія» 

(с. 122-139).  

У третьому розділі «Підвищення ефективності управління 

хеджуванням підприємницьких ризиків на підприємствах-експортерах в 

умовах трансформації експортних ринків» розроблено низку науково 

обґрунтованих та практично значущих рекомендацій щодо управління 

хеджуванням підприємницьких ризиків на підприємствах-експортерах, 

зокрема: розроблено науково-методичний підхід до комплексного 

оцінювання підприємницьких ризиків та удосконалено науково-методичний 

підхід до оцінювання підприємницьких ризиків з урахуванням експертного 

визначення питомої ваги впливу кожного окремого виду ризику підприємств-

експортерів (с. 143-203); удосконалено науково-методичний підхід до 

оцінювання рівня підприємницького ризику, який враховує матрицю їх 



мінімізації на основі принципів їх хеджування на підприємствах-експортерах 

та здійснено прогноз обраних показників і вибрано оптимальний варіант 

одержання додаткового доходу підприємством-експортером (с. 204-223). 

Таким чином, можна зазначити, що результати наукового дослідження 

Захарової О.Л., представлені в дисертаційній роботі, достатньо обґрунтовані і 

мають наукову достовірність.  

Висновки за розділами та загальні висновки логічно становлять єдине 

ціле, а результати дослідження можуть бути використані у практичній 

діяльності українських підприємств-експортерів сільськогосподарської 

продукції. 

З точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи «Хеджування підприємницьких ризиків 

на прикладі українського підприємства-експортера» повністю відповідає її 

змісту. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Захарової О.Л. полягає в 

узагальненні теоретичних основ і удосконаленні методичних підходів щодо 

здійснення хеджування підприємницьких ризиків на прикладі українського 

підприємства-експортера.  

До вагомих наукових результатів віднесено наступне: 

на теоретичному рівні: 

– уточнено сутність 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 (с. 27). В запропонованому 

визначенні автором зосереджено увагу на те, що вагоме значення для 



підприємств відіграє своєчасне виявлення підприємницьких ризиків, 

своєчасне формування способів їх уникнення, тобто використання 

хеджування підприємницьких ризиків, що сприятиме підвищенню 

результативності діяльності, зміцненню позицій на світовому ринку, 

формуванню конкурентних переваг;  

– наведено авторське бачення 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 (с. 42);  

– у ході проведеного дослідження автором розвинуто економічні 

функції підприємницьких ризиків, серед яких визначено виробничу, 

інноваційну, захисну, аналітичну, регулятивну та соціальну функції. 

Використання зазначених функцій впливає на інвестиційно-інноваційний 

клімат, забезпечення стійкості діяльності підприємства-експортера, 

своєчасне виявлення підприємницького ризику (с. 28);  

– автором розширено класифікацію підприємницьких ризиків, в якій 

виокремлено виробничу, комерційну, фінансову, інвестиційну, ринкові 

складові. Автором обґрунтовано, що саме зазначені складові впливають на 

обсяг виробництва та реалізації продукції, суму витрат на обіг, рівень 

платоспроможності, формування інвестиційно-фінансового портфеля, 

коливання курсу валюти, процентних ставок та їх врахування в роботі 

підприємства дозволяє нейтралізувати вплив ризиків на ефективність 

діяльності, фінансові показники, очікувані результати (с. 28);  

на методичному рівні: 

– удосконалено процес пошуку необхідного рівня хеджування 

підприємницьких ризиків підприємств, який побудовано за чотирирівневою 

ієрархією на підставі використання математичних методів обробки 

фінансової звітності і шкали якісних оцінок експертизи (с. 125-139). Це 



дозволить визначити рівень хеджування підприємницьких ризиків за умови 

їх мінімізації, вибирати дієві способи та методи щодо управління 

підприємницькими ризиками;  

– розроблено науково-методичний підхід до комплексного 

оцінювання підприємницьких ризиків, який враховує використання 

інноваційних показників шляхом проведення економетричного аналізу 

(с. 143-171). Використання даного підходу дозволяє на підставі аналізу 

визначеної групи показників виокремити набір ризиків та було визначено 

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

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

соціальної інфраструктури, інтелектуальні, кадрові ризики, що в подальшому 

сприятиме зростанню показників виробничо-господарської діяльності, 

налагодженню функціонування підприємств;  

– удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання 

підприємницьких ризиків, який сформовано шляхом використання 

експертного визначення питомої ваги впливу кожного окремого виду ризику 

підприємств-експортерів, що дало змогу з’ясувати значимий набір 

показників, визначити резерви мінімізації підприємницьких ризиків, 

здійснити хеджування на підприємствах, що вплинуло на загальні показники 

діяльності (с. 172-204);  

– удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання рівня 

підприємницького ризику, який розроблено відповідно до сформованої 

матриці мінімізації ризиків, дотримання принципів їх хеджування, сучасних 

тенденцій в експортних відносинах (с. 205-223). Використання зазначеного 

підходу на підприємствах-експортерах дало змогу здійснити прогноз обраної 

групи показників, визначити кращий із запропонованих варіантів щодо 

одержання додаткового доходу, що дозволить обрати дієву стратегію, 

оцінити існуючі загрози, покращити фінансовий стан в майбутньому.  

Таким чином, теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи 

Захарової О.Л. розвивають теоретичне розуміння сутності підприємницьких 



ризиків підприємств-експортері, хеджування підприємницьких ризиків, 

особливостей використання інструментів хеджування підприємницьких 

ризиків, дозволяють проаналізувати підприємницькі ризики, оцінити рівень 

підприємницького ризику, сформувати способи мінімізації підприємницьких 

ризиків та покращення ефективності діяльності українських підприємств-

експортерів.  

 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових 

результатів 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у подальшому 

розвитку понять «підприємницькі ризики підприємств-експортерів», 

«хеджування підприємницьких ризиків», визначенні економічних функцій 

підприємницьких ризиків, розширенні класифікації підприємницьких 

ризиків.   

Прикладна цінність результатів дисертаційного дослідження 

Захарової О.Л. полягає у запропонованих методичних підходах щодо 

оцінювання підприємницьких ризиків, пошуку необхідного рівня хеджування 

підприємницьких ризиків підприємств та здійсненні їх практичного 

застосування на українських підприємствах-експортерах.  

З опрацюванням тексту дисертаційної роботи, змісту автореферату та 

публікацій Захарової О.Л., можна стверджувати, що переважна більшість 

наукових положень, пропозицій і висновків, представлених у роботі, є 

обґрунтованими та не дають підстав сумніватися в їх достовірності. Наукова 

новизна та практична значущість дисертаційної роботи знайшли відповідне 

відображення у колективних монографіях, фахових наукових статтях та 

матеріалах апробаційного характеру. При цьому кількісне і якісне 

представлення друкованих праць надають авторові офіційно право 

публічного захисту дисертаційної роботи. Всі публікації написані автором 

особисто.  



Результати наукового дослідження використані в практичній діяльності 

вітчизняних підприємств, зокрема: ТОВ «БИО-АГРО» (довідка № 14 від 

17.01.2020 р.), ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» (довідка 

№ 15/1/05 від 18.01.2020 р.), Дочірнє підприємство з іноземною 

інвестицією «Сангрант Плюс» (довідка № 2 від 23.01.2020 р.), 

ТОВ «Торговельний дім «Славія» (довідка № 8 від 02.03.2020 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну 

дисертаційної роботи, використовуються у навчальному процесі 

економічного факультету 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.).  

На підставі вищезазначеного можна стверджувати, що дисертаційне 

дослідження має наукове та практичне значення.  

 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях 

Ознайомленням зі змістом дисертаційної роботи й опублікованими 

працями дисертанта підтверджує, що ключові наукові положення, висновки 

та рекомендації, сформульовані у дисертації, знайшли своє відображення у 

публікаціях автора. За темою дослідження автором опубліковано 19 наукових 

праць, з них: 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. 

Загальний обсяг публікацій 3,71 друк. арк., які належить особисто автору.  

Всі основні наукові положення, висновки та пропозиції, що винесені на 

захист, одержано автором самостійно. В опублікованих працях достатньою 

мірою відображено сутність результатів виконаного дослідження та їх 



наукову новизну. Основні положення і наукові результати, що  

представлені у дисертаційній роботі Захарової О.Л., доповідалися й отримали 

позитивну оцінку на 11 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. Це дозволяє вважати апробацію результатів дисертаційної 

роботи достатньою.  

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи, обсяг і кількість 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук.  

 

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертаційна робота має логічну структуру, складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.  

Загальний обсяг роботи становить 316 сторінок, із них 200 сторінок 

займає основний текст. Робота містить 50 рисунків та 74 таблиці. 

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

написана у науковому стилі, її зміст викладено у чіткій логічній формі та 

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. 

Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації. Автореферат 

достатньою мірою висвітлює основні наукові і практичні положення 

дисертаційної роботи. 

Дисертація не містить несанкціонованих текстових запозичень без 

посилань на джерело (академічного плагіату). За обсягом і оформленням 

дисертаційна робота відповідає вимогам, що встановлені МОН України до 

кандидатських дисертацій. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

Відзначаючи авторський підхід до вирішення досліджуваної 

проблематики та позитивну оцінку викладених положень, висновків і 

рекомендацій, необхідно звернути увагу на ряд положень, які мають 

дискусійний характер та потребують додаткової аргументації, а саме:  



1. В дисертації представлено авторський підхід до визначення 

економічних функцій підприємницьких ризиків (підрозділ 1.1). На нашу 

думку, доцільно було зробити більш ґрунтовний аналіз існуючих підходів 

вчених до визначення функцій ризиків, їх узагальнити, вказати недоліки, що 

дозволило б обґрунтувати авторську позицію щодо вказаний функцій.  

2. В підрозділі 1.3 автором розглянуто методичні підходи до 

оцінювання хеджування підприємницьких ризиків на підприємствах-

експортерах. Вважаємо, що доцільно було уточнити, які з проаналізованих 

методів відносяться до загальноприйнятих та які з методів використовуються 

на практиці для оцінки ефективності хеджування.  

3. Здобувачем у підрозділі 2.2 (с. 98-121) проведено ґрунтовний аналіз 

підприємницьких ризиків на прикладі групи компанії «Славія» та 

проаналізовано динаміку основних елементів прибутку, витрат, динаміку 

валюти балансу, джерел фінансування діяльності, показників ліквідності, 

фінансової стійкості, рентабельності, основні фінансові показники, але не 

зазначено перелік проблем з якими стикаються аналізовані підприємства. 

Доцільно було б вказати проблеми на підприємствах групи компанії «Славія» 

та зазначити, чим обумовлено зростання або підвищення аналізованих 

показників.  

4. Дисертантом удосконалено процес пошуку необхідного рівня 

хеджування підприємницьких ризиків підприємств (підрозділ 2.3), який має 

наукову цінність та сформовано алгоритм процесу експертизи щодо 

оцінювання рівня хеджування підприємницьких ризиків (рис. 2.20, с. 129). На 

нашу думку, для підтвердження практичної значимості запропонованого 

алгоритму доцільно було більш детально охарактеризувати кожен його 

елемент і зазначити хто при цьому виступає експертом.  

5. У другому розділі дисертації доцільно було би більш ретельно 

проаналізувати загальні показники діяльності промисловості України та 

окремих областей для їх порівняння, конкретизації результатів дослідження.  



6. На с. 143-170 автором проаналізовано залежні та незалежні змінні 

відповідно до розробленого науково-методичного підходу до комплексного 

оцінювання підприємницьких ризиків, але доцільно було б зазначити 

порядок розрахунку показників, які включено до моделей лінійної 

множинної регресії за всіма видами ризиків.  

7. Дисертантом на с. 203-204 запропоновано ключові кроки, які 

потрібно здійснити для управління експортними ризиками на українських 

підприємствах-експортерах сільськогосподарської продукції, але слід було 

пояснити очікувані результати від їх впровадження.  

8. Здобувачем у підрозділі 3.3 удосконалено науково-методичний 

підхід до оцінювання рівня підприємницького ризику та розраховано 

прогнозне значення звіту про фінансові результати для чотирьох варіантів 

можливих стратегій для Дочірнього підприємства з іноземною 

інвестицією «Сангрант Плюс». Слід пояснити, чому для здійснення 

прогнозних розрахунків обрано саме вказані показники, що взяті з масиву 

фінансово-економічних показників.  

Вищенаведені дискусійні положення не впливають на загальну 

позитивну оцінку та не знижують наукову та практичну цінність 

дисертаційної роботи Захарової О.Л.     

 

8. Загальний висновок  

1. Аналіз змісту дисертації Захарової Олени Леонідівни «Хеджування 

підприємницьких ризиків на прикладі українського підприємства-експортера», 

автореферату та основних опублікованих робіт дає підстави для висновку, що 

відзначені здобувачем завдання дослідження осмислено, ретельно 

опрацьовано і розв'язано на достатньо високому теоретично-методичному 

рівні.  

2. Глибина дослідження, одержані наукові результати, рівень подання 

матеріалу, перелік публікацій віддзеркалюють наявність теоретичних, 

методичних  та  аналітичних  наукових   розробок, які є   предметом   захисту  



 


