
 



підприємницьких ризиків. 

Актуальність проблематики дисертації, наукова та практична 

спрямованість підтверджуються також її зв’язком з науково-дослідними темами 

економічного факультету Запорізького національного університету, зокрема з 

темою №3/17 «Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного 

розвитку та забезпечення національної фінансово-економічної безпеки» (номер 

державної реєстрації 0117U000512), де 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. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформованих у дисертації 

 

Детальне вивчення змісту дисертаційної роботи Захарової Олени 

Леонідівни дає підстави стверджувати, що наукові положення, висновки і 

рекомендації, які містяться в ній, є достовірними і достатньо обґрунтованими. 

Зміст дисертаційної роботи охоплює основні аспекти обраної теми 

дослідження.   

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій, викладених у дисертаційній роботі, забезпечені методологією 

наукового пізнання, вивченням положень, що знайшли відображення у роботах 

зарубіжних та вітчизняних вчених щодо формування та використання 

інструментів хеджування підприємницьких ризиків, розробки методів оцінки 

підприємницьких ризиків, аналізом значного масиву статистичних даних. 

Вірогідність результатів дослідження підтверджена відповідною 

апробацією і схваленням на науково-практичних конференціях, а також 

впровадженням в практику діяльності підприємств. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

 

Доцільно відзначити, що найбільш вагомими результатами, що 



характеризуються новизною і розкривають сутність дисертаційного 

дослідження, його ґрунтовність, масштабність та повноту, є такі: 

1. Розроблено науково-методичний підхід до комплексного оцінювання 

підприємницьких ризиків, в основі якого передбачається використання 

інноваційних показників на підставі проведення економетричного аналізу, що 

сприяло визначенню раціонального набору показників та подальшому 

оцінюванню рівнів ієрархії. В рамках даного підходу враховано такі ризики: 

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

маркетингові; техніко-технологічні; інформаційні; інформаційно-аналітичні; 

соціальної інфраструктури; інтелектуальні; кадрові. Врахування зазначених 

ризиків в діяльності підприємств дозволяє підвищити ефективність діяльності в 

умовах змінності ринкового середовища (с. 143-171). 

2. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання 

підприємницьких ризиків, який ґрунтується на здійсненні експертного 

визначення питомої ваги впливу кожного виділеного виду ризику підприємств-

експортерів. Апробація даного підходу на підприємствах дозволила виділити 

набір найбільш значимих показників, сформувати способи мінімізації 

підприємницьких ризиків, підвищити ефективність управління ризиками 

(с. 172-204).  

3. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання рівня 

підприємницького ризику, який передбачає ранжирування рівня мінімізації 

підприємницьких ризиків та формування варіантів можливих стратегій для 

досліджуваного підприємства, що дозволило спрогнозувати показники звіту 

про фінансові результати, вибрати оптимальний варіант одержання додаткового 

доходу та впровадити заходи із підвищення ефективності фінансово-

господарської діяльності (с. 205-223).  

4. Доповнено економічні функції підприємницьких ризиків та виділено 

виробничу, інноваційну, захисну, аналітичну, регулятивну та соціальну 

функції, що дозволило врахувати специфіку створення підприємницького 

доходу, інноваційного клімату, втрату ресурсів, аналізувати варіанти прийняття 

більш ефективних рішень, адаптуватися до змін, визначити резерви до 

підвищення ефективності виробництва та сприяло покращенню діяльності 

підприємства-експортера (с. 28). 



5. Розширено класифікацію підприємницьких ризиків шляхом 

виокремлення групи складових, які впливають на ціни на продукцію, дохід, 

витрати, платоспроможність, формування інвестиційно-фінансового портфелю, 

коливання процентних ставок, вартість національно-грошової одиниці, курси 

валют. Дотримання даної класифікації дає змогу мінімізувати вплив 

підприємницьких ризиків, обмежити їх дію, що, в свою чергу, сприятиме 

підвищенню ефективності діяльності, зміцненню положення на ринку 

підприємств-експортерів (с. 28). 

6. Удосконалено процес пошуку необхідного рівня хеджування 

підприємницьких ризиків підприємств, в основі якого визначено чотирирівневу 

ієрархією та передбачається застосуванням економіко-математичного 

моделювання знаходження рівня хеджування підприємницьких ризиків за 

умови їх мінімізації, шкали якісних оцінок експертизи, алгоритму процесу 

експертизи, що дає змогу обрати ефективні методи управління 

підприємницькими ризиками та впливає на загальні показники фінансово-

господарської діяльності (с. 125-139).  

7. Набув 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 (с. 27).  

8. Набуло подальшого розвитку визначення сутності поняття «хеджування 

підприємницьких ризиків», яке розглянуто як процес перенесення ризику 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).  

 

Значущість дисертації для науки та практики 

 

Дисертаційна робота Захарової О.Л. є внеском у розвиток теорії та 



практики дослідження проблеми підвищення ефективності хеджування 

підприємницьких ризиків українських підприємств-експортерів в умовах 

трансформації експортних ринків. 

Отримані у дисертаційній роботі результати, сформовані теоретичні 

положення, висновки та рекомендації характеризуються науковою цінністю і 

мають практичне значення. 

Наукове значення отриманих у процесі дослідження результатів полягає у 

подальшому розвитку понять «підприємницькі ризики підприємств-

експортерів», «хеджування підприємницьких ризиків», у визначенні 

економічних функцій підприємницьких ризиків, розширенні класифікації 

підприємницьких ризиків, в удосконаленні науково-методичних підходів до 

оцінювання підприємницьких ризиків. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання обґрунтованих науково-методичних положень дисертаційної 

роботи на підприємствах-експортерах сільськогосподарської продукції, що 

сприятиме підвищенню конкурентоспроможності, покращенню фінансового 

стану, зростанню показників виробничо-господарської діяльності. 

Висновки та рекомендації автора знайшли практичне впровадження в 

діяльності вітчизняних підприємств, таких як: 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.), а також 

впроваджені у навчальний процес 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.).  

 

Оцінка змісту дисертаційної роботи 

 

Дисертаційна робота Захарової О.Л. є цілісною, логічно побудованою 

науковою працею, яка викладена чітко і ясно у науковому стилі. Дисертація 



складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку 

використаних джерел.  

Основний зміст роботи викладено на 200 сторінках комп’ютерного 

тексту; загальний обсяг роботи складає 316 сторінок. Дисертація містить 6 

додатків, 50 рисунків, 74 таблиці. Список використаних джерел нараховує 170 

найменувань. 

В цілому, дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, 

представлені висновки і пропозиції розкривають зміст одержаних результатів, 

відповідно до поставлених завдань. 

Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації. Автореферат 

достатньою мірою висвітлює основні наукові і практичні положення 

дисертаційної роботи.  

За обсягом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, шо 

встановлені МОН України до кандидатських дисертацій.  

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях 

 

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено у 19 

наукових працях загальним обсягом 3,71 друк. арк., які належить особисто 

автору, 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. Положення дисертаційного дослідження, які складають наукову 

новизну, повністю висвітлені у фахових виданнях та обговорені на 

всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях. 

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, рекомендації і 

пропозиції належать особисто автору, є його науковим доробком. Особистий 

внесок дисертанта є достатнім. Обсяг друкованих праць та їх кількість 

відповідає встановленим вимогам щодо публікацій основних положень 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.  

 



Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

 

Підкреслюючи актуальність дослідження, його наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, слід звернути увагу на наступні 

зауваження до дисертаційної роботи:  

1. У підрозділі 1.1 автором розглянуто сучасні підходи до визначення 

поняття «підприємницький ризик» та запропоновано власне бачення понять 

«підприємницькі ризики підприємств-експортерів», «хеджування 

підприємницьких ризиків». Вважаємо, що задля формулювання зазначених 

дефініцій в тексті дисертаційної роботи доцільно було б зробити аналіз та 

узагальнення підходів науковців до визначення сутності понять  «хеджування» 

та «ризик». 

2. Заслуговує на увагу запропонована автором класифікація 

підприємницьких ризиків (с. 28). Вважаємо, що зазначену класифікацію слід 

було б доповнити групою природних чи екологічних ризиків, тим більше, що 

запропоноване автором визначення «підприємницьких ризиків підприємств-

експортерів» передбачає настання непередбачуваних подій, що пов’язані зі 

зміною природних умов. Крім того, в рамках зазначеної класифікації виділено 

основні фактори впливу на підприємницькі ризики, але автору доцільно було 

уточнити, чим обумовлений вибір вказаних факторів, що надало б отриманим 

результатам цілісності.  

3. В дисертації (підрозділ 1.2) наведено дослідження інструментів 

хеджування ризиків підприємств-експортерів та визначено доцільність їх 

використання. Проте слід обґрунтувати, які з проаналізованих інструментів 

хеджування ризиків підприємств-експортерів є більш ефективними.  

4. У підрозділі 2.1 автором проаналізовано класифікацію ризиків та 

відповідно методи оцінювання ризику. На нашу думку, проведене дослідження 

доцільно було навести в першому розділі дисертаційної роботи.  

5. Розроблений науково-методичний підхід до комплексного оцінювання 

підприємницьких ризиків має теоретичне та практичне значення (підрозділ 3.1). 

В рамках даного підходу автором запропоновано залежні та незалежні змінні, 

але доцільно було б конкретизувати, яким чином визначався між ними 



взаємозв’язок, та відзначити, чи придатний даний підхід для впровадження на 

підприємствах інших галузей.  

6. Автором розглянуто чотири варіанти можливих стратегій для 

Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» для 

подальшого зниження підприємницьких ризиків, а саме: відмова 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 (с. 208-220). 

На нашу думку, доцільно було уточнити, чим обумовлений вибір саме цих 

чотирьох варіантів можливих стратегій для вказаного підприємства.  

Однак, наведені зауваження та дискусійні моменти мають частковий 

характер і не зменшують загальної теоретичної та науково-практичної 

значущості, а також позитивної оцінки дисертаційної роботи, яка представляє 

собою завершену наукову працю.     

 

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам МОН України 

 

Дисертаційна робота Захарової О.Л. є самостійною завершеною науковою 

працею, яка виконана із використанням сучасних методів наукового 

дослідження; є результатом наукового пошуку автора із достатньою 

обґрунтованістю та аргументованістю запропонованих рекомендацій; містить 

достатню кількість елементів наукової новизни та важливі практичні 

рекомендації, частина яких реалізується у практиці підвищення ефективності 

хеджування підприємницьких ризиків українських підприємств-експортерів в 

умовах трансформації експортних ринків. Робота має чітку логічну структуру 

та послідовно викладений зміст. Дисертація не містить несанкціонованих 

текстових запозичень без посилань на джерело (академічного плагіату). 

Автореферат відображає зміст дисертації та висвітлює її основні положення.  

Враховуючи актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також практичну 

цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна робота  Захарової  



 


