
 



Тому дослідження теоретичних та практичних аспектів використання 

інструментів забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств 

машинобудування є актуальним. 

Актуальність проблематики дисертації, наукова та практична 

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

Запорізького національного університету, зокрема з темою «Становлення 

бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та забезпечення 

національної фінансово-економічної безпеки» (номер державної реєстрації 

011711000512), де особисто автором надано визначення поняття «інструменти 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства», обґрунтовано 

методологічний підхід щодо оцінки рівня фінансово- економічної безпеки 

підприємств машинобудування. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформованих у дисертації. 

 

Вивчення змісту дисертаційної роботи Худолєй Ліни Володимирівни 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, вивчення положень, що знайшли відображення у роботах 

зарубіжних та вітчизняних вчених щодо розроблення та використання 

інструментів забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, 

аналізом значного масиву статистичних даних. 

Вірогідність результатів дослідження підтверджена відповідною 

апробацією і схваленням на науково-практичних конференціях, а також 

впровадженням в практику діяльності підприємств машинобудування 

Запорізької області. 

 



Наукова новизна одержаних результатів. 

 

Найбільш вагомими результатами, що характеризуються новизною і 

розкривають сутність дисертаційного дослідження, його ґрунтовність, 

масштабність та повноту, є такі: 

1. Розроблено організаційно-економічний механізм управління 

фінансово-економічною безпекою, який дозволив забезпечити інтеграцію 

економічних процесів на підприємствах машинобудування, зв'язати разом 

внутрішні ресурси й зовнішнє середовище, надати конкурентні переваги для 

досягнення поставлених цілей діяльності підприємств та забезпечити високий 

рівень фінансово-економічної безпеки (с.160-176). 

2. Удосконалено систему функціонування фінансово-економічного 

моніторингу через додавання ще одного елементу - галузі підприємства, в 

якій він використовується. Такий підхід є підґрунтям для ідентифікації причин 

відхилень та, на основі цього розроблено пропозиції, щодо підвищення 

фінансово-економічної безпеки на підприємствах машинобудування (с. 55, 172-

176). 

3. Удосконалено порядок проектування системи фінансово- економічної 

безпеки підприємств машинобудування, що реалізується завдяки 

функціонуванню певного набору його елементів, є підґрунтям для формування 

ефективного організаційно-економічного механізму забезпечення фінансово-

економічної безпеки та сприяє покращенню розвитку підприємства (с. 163-164). 

4. Удосконалено послідовність та змістовне наповнення етапів 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, які дають змогу 

своєчасно виявити ризики та загрози, що мають місце на підприємствах, з 

метою захисту їх фінансових інтересів, а також дозволяють реалізувати заходи 

щодо підвищення рівня фінансово-економічної безпеки (с. 167-173). 

5. Удосконалено  методологічний  підхід  щодо оцінки  рівня  фінансово- 

економічної безпеки підприємств машинобудування, що дозволило,  при 

розрахунку   рівня фінансово-економічної безпеки підприємств 

машинобудування, врахувати всі сфери їх фінансової діяльності, своєчасно 



оцінити поточний стан та здійснити контроль за рівнем фінансово- економічної 

безпеки (с.176-190). 

6. Удосконалено метод прогнозування рівня фінансово-економічної 

безпеки для підприємств машинобудування, яка охоплює виконання 

визначеного переліку стадій, починаючи з побудови трендових моделей, 

аналізу отриманих математичних залежностей, вибору моделі для 

прогнозування на основі проведеного аналізу та закінчуючи прогнозуванням та 

аналізом отриманих результатів, що дозволило комплексно та всебічно підійти 

до процесу прогнозування рівня фінансово-економічної безпеки на 

підприємствах машинобудування (с.195-207). 

 

Значущість дисертації для науки та практики. 

 

 Дисертаційна робота Худолєй Л.В. є внеском у розвиток теорії та 

практики дослідження проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємств машинобудування. 

 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 в 

обґрунтуванні сутності інструментів забезпечення фінансово-економічної 

безпеки та у розробленні теоретико-методичних засад їх використання у 

діяльності підприємств машинобудування. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання обґрунтованих науково-методичних положень дисертаційної 

роботи на підприємствах машинобудування, що сприятиме налагодженню 

ефективності їх функціонування та розвитку, створенню безпечних умов. 

 Висновки та рекомендації автора знайшли практичне впровадження в 

діяльності вітчизняних підприємств машинобудування, таких як, ПрАТ 

«Бердянські жниварки», ТОВ «НВП Енергомаш», ТОВ «НВП «Імпульс», ПрАТ 

«Запоріжтрансформатор» (про що свідчать відповідні довідки), а також 



впроваджені у навчальний процес економічного факультету Запорізького 

національного університету при викладанні дисциплін «Фінансово-економічна 

безпека», «Фінансовий менеджмент», «Управління фінансовою санацією та 

банкрутством підприємства». 

 

Оцінка змісту роботи. 

 

  Дисертаційна робота Худолєй Л.В. 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 186 сторінках 

комп’ютерного тексту; загальний обсяг роботи складає 256 сторінок. 

Дисертація містить 6 додатків, 39 рисунків, 45 таблиць. Список використаних 

джерел нараховує 249 найменувань. 

  В цілому, дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, 

представлені висновки і пропозиції розкривають зміст одержаних результатів, 

відповідно до поставлених завдань. 

 Атореферат дисертації відповідає змісту дисертаційної роботи та 

розкриває її суть. 

 

Повнота викладення наукових положень, 

висновків і рекомендацій в опублікованих працях 

 

 Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено у 18 наукових 

працях загальним обсягом 5,77 друк, арк., з яких особисто автору належить 4,93 

друк, арк., у тому числі: 7 статей у наукових фахових виданнях України (із них 

3 статті у наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз), 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої 

держави, 10 тез доповідей за матеріалами конференцій Положення 

дисертаційного дослідження, які складають наукову новизну, повністю 

висвітлені у фахових виданнях та обговорені на міжнародних і вітчизняних 



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. 

 

 1. У підрозділі 1.1 (с. 35-38) дисертації представлено системні підходи 

науковців до визначення поняття «економічна безпека підприємства», але 

відсутня інформація щодо існуючих концептуальних моделей економічної 

безпеки. Вважаємо, що доцільно було б розглянути дані моделі, що дозволило б 

конкретизувати розуміння сутності такої економічної категорії, як економічна 

безпека. 

  2. Автором у підрозділі 1.2 (с. 48) подано узагальнення інструментів 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств та розкрито сутність 

даних інструментів. Однак залишилось поза увагою питання щодо визначення 

найбільш придатних та ефективних інструментів і особливостей їх 

використання у практичній діяльності підприємств машинобудування, що 

доцільно було б навести. 

3. Автором на с. 55 (рис. 1.5)  удосконалено систему функціонування 

фінансово-економічного моніторингу підприємств машинобудування, яка 

складається з низки запропонованих елементів та дозволяє підвищити 

фінансово-економічну безпеку підприємства. Вважаємо, що у тексті дисертації 

доцільно було б уточнити призначення та роль кожного елементу та 

конкретизувати практичне значення сформованої системи. 

4. В дисертаційній роботі автором розроблено організаційно-економічний 

механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємств 

машинобудування, який включає послідовність етапів забезпечення фінансово-

економічної безпеки (с. 163). Доречно було б більш ретельно проаналізувати 



такий етап механізму, як проектування системи фінансово-економічної безпеки 

з метою уточнення особливостей його реалізації та визначення очікуваних 

результати від проведення зазначеного етапу. 

 5. У третьому розділі (підрозділ 3.2) автором в удосконаленому 

методологічному підході щодо оцінювання рівня фінансово-економічної 

безпеки підприємства, запропоновано розраховувати групові вагові коефіцєнти 

за допомогою правила Фішберна (с. 185), але не обґрунтовано метод вибору 

даних коефіцієнтів. 

 6. Автором, при удосконаленні послідовності та змістовному наповненні 

етапів забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств 

машинобудування, визначено центри відповідальності управління фінансово-

економічної безпеки (с. 171, рис. 3.6). Проте, доцільно було б більш ширше 

розглянути виробничі ланки відповідальності, тобто уточнити хто саме 

відповідає за управління фінансово-економічною безпекою у центрі основного 

та допоміжного виробництва та центрі обслуговування процесу виробництва, 

що дозволило б з’ясувати практичне значення даних центрів. 

 7. Автором запропоновано методику прогнозування рівня фінансово-

економічної безпеки для підприємств машинобудування (рис. 3.13 третього 

розділу дисертаційного дослідження). Доцільно було б більш докладно 

розписати кожен її етап та вказати практичне значення даного методу для 

підприємств. 

 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. 

 

 В цілому, дисертаційна робота Худолєй Л.В. є самостійною, завершеною 

науковою працею, виконана із використанням сучасних методів наукового 

дослідження,    є   результатом   наукового     пошуку     автора із      достатньою   



 


