
 



обґрунтовує методологічний підхід щодо оцінки рівня фінансово-економічної 

безпеки підприємств машинобудування.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Детальний аналіз змісту дисертації, автореферату та публікацій 

Худолєй Л.В., дозволяє зробити висновок про високий ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій. 

В першу чергу, вони опираються на сучасні теоретичні та практичні 

економічні дослідження з питань інструментів забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємств машинобудування. 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.  

Для досягнення мети дослідження, автором було використано метод 

системного аналізу та синтезу, методи систематизації та порівняння, 

статистичний метод обробки даних, метод групування, експертних оцінок,  

порівняння, системного аналізу, коефіцієнтний метод, рейтинговий метод, 

метод порівняння та логічного узагальнення, моделювання, інтегральної 

оцінки, логічного узагальнення. 

Ознайомлення зі змістом роботи дозволяє стверджувати, що мету 

дослідження досягнуто, а завдання роботи виконані 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 дисертант виклала результати, 

що становлять значний науковий інтерес та є обґрунтованими і достовірними. 

Так, у першому розділі “Теоретико-методичні основи використання 

інструментів забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства” автор 

дає визначення понять економічної та фінансово-економічної безпеки, визначає 

їх сутність (с. 39; с.44- 45), визначає засади використання інструментів в 

системі фінансово-економічної безпеки підприємств (с. 48). Після аналізу 

багатьох економічних джерел, автор робить висновки, що в науковій 

економічній літературі ще немає визначення такої категорії, як інструменти 



забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Автор пропонує 

розглядати цю економічну дефініцію, як сукупність економічних заходів, які 

направлені на оцінку фінансово-економічної безпеки та сприятимуть мінімізації 

впливу фінансових ризиків на діяльність підприємства, підвищення його 

конкурентоспроможності та ефективності фінансово-господарської діяльності 

(с. 49). Далі удосконалює систему функціонування фінансово-економічного 

моніторингу, як одного з інструментів забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства (с. 54-56), удосконалює принципи побудови та 

функціонування системи контролінгу (с. 65-68), аналізує підходи щодо оцінки 

фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування та визначає 

основні їх недоліки (с. 77-89). 

У другому розділі “Оцінка використання інструментів забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування” автор 

проводить аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку підприємств 

машинобудування України за 2012-2016 рр. та оцінює динаміку зміни чистого 

доходу, собівартості і фінансових результатів підприємств машинобудування 

(с. 92-101), аналізує ліквідність балансу досліджуваних підприємств, здійснює 

факторний аналіз зміни валового прибутку (с. 101-110). Проводить фінансову 

діагностику основних показників фінансової діяльності підприємств 

машинобудування Запорізької області (фінансової стійкості, 

платоспроможності, рентабельності, ділової активності, майнового стану) 

(с. 112-145), що дозволяє оцінити рівень фінансово-економічної безпеки 

досліджуваних підприємств (с. 145-157). 

У третьому розділі “Удосконалення інструментів забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування” автором 

розроблено низку науково обґрунтованих та практично значущих рекомендацій 

щодо удосконалення інструментів забезпечення фінансово-економічної безпеки 

на підприємствах машинобудування, зокрема: розроблено організаційно-

економічний механізм управління фінансово-економічною безпекою (с. 160-

176); удосконалено алгоритм проектування системи фінансово-економічної 

безпеки підприємств машинобудування (с. 164-165); на основі аналізу 

критичних ризиків та загроз, які можуть виникати у процесі діяльності 



підприємств машинобудування, розроблено комплекс важелів та методів з їх 

нейтралізації (с. 165-168); удосконалено послідовність та змістовне наповнення 

етапів забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств 

машинобудування (с. 167-173); запропоновано методологічний підхід щодо 

оцінки рівня фінансово-економічної безпеки на підприємствах 

машинобудування (с. 176-190) та алгоритм його реалізації (с. 193-194); 

запропоновано та реалізовано методику прогнозування рівня фінансово-

економічної безпеки для підприємств машинобудування (с. 195-196). 

Таким чином, можна зазначити, що результати наукового дослідження 

Худолєй Л.В., 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 підприємств машинобудування. 

З точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи “Інструменти забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємств машинобудування” повністю відповідає її 

змісту. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Худолєй Л.В., полягає у 

розвитку теоретичних положень, удосконаленні методичного забезпечення та 

розробці практичних рекомендацій щодо інструментів забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування. 

До вагомих наукових результатів можна віднести наступні: 

на теоретичному рівні: 

– уточнено сутнісне наповнення поняття “економічна безпека 

підприємства”, яке запропоновано розглядати як здатність підприємства 

стабільно та ефективно здійснювати свою діяльність шляхом усунення 

зовнішніх та внутрішніх загроз або досягнення мінімального негативного 

впливу цих загроз на діяльність та економічний результат (c. 39); “фінансово-

економічна безпека підприємства”, яку доцільно розглядати як постійне 

забезпечення на підприємстві підвищення значень фінансово-економічних 



показників, ефективного управління діяльністю, шляхом створення необхідних 

передумов захисту підприємства від негативного впливу ризиків (с. 45); 

“інструменти забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства” – це 

сукупність економічних заходів, які направлені на оцінку фінансово-економічної 

безпеки та сприятимуть мінімізації впливу фінансових ризиків на діяльність 

підприємства, підвищення його конкурентоспроможності та ефективності 

фінансово-господарської діяльності, що дозволяє більш змістовно розкрити 

сутність цих понять (с. 48); 

– у ході дослідження автором удосконалено принципи побудови та 

функціонування системи контролінгу, які доповнено наступними: 

неперервність, автоматизація, узгодженість, економічність, регламентація та 

саморозвиток, що дозволяє підприємствам глибше контролювати зміни у 

фінансово-економічній діяльності, забезпечуючи, тим самим, недопущення 

зниження рівня їх фінансово-економічної безпеки (с. 65-68); 

– автором проаналізовано ряд критичних ризиків та загроз, які можуть 

виникнути на досліджуваних підприємствах, що дало можливість розробити 

комплекс рекомендованих фінансових важелів та методів з нейтралізації впливу 

критичних загроз та ризиків, уникаючи, таким чином, різного роду небезпек, 

які направлені на зниження рівня фінансово-економічної безпеки (с. 165-168); 

– автором удосконалено обґрунтування та змістовне наповнення етапів 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування, 

що дало можливість ефективної реалізації механізму її управління, визначення 

центрів відповідальності та вибору ефективної стратегії при відповідних рівнях 

фінансово-економічної безпеки (с. 167-173);  

на методичному рівні: 

– удосконалено систему функціонування фінансово-економічного 

моніторингу, як інструменту забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємств машинобудування (с. 54-56), що дозволяє визначити причини 

відхилень окремих напрямів фінансової діяльності та підвищити фінансово-

економічну безпеку підприємства;  

– розроблено організаційно-економічний механізм управління фінансово-

економічною безпекою (с. 160-176), що допомагає організувати та реалізувати 



ефективне управління фінансово-управлінськими рішеннями на підприємствах, 

забезпечуючи, тим самим, захист підприємств від негативних фінансових змін; 

– удосконалено алгоритм проектування системи фінансово-економічної 

безпеки підприємств машинобудування (с. 164-165), який дозволяє 

підприємству розробити ефективний механізм управління фінансово-

економічною безпекою, формалізувати процедури безпеки та створити 

відповідні структури і типізацію процесів забезпечення фінансово-економічної 

безпеки; 

– удосконалено методологічний підхід щодо оцінки рівня фінансово-

економічної безпеки підприємств машинобудування (с. 176-190), який дозволяє 

посилити достовірність результату аналізу рівня фінансово-економічної 

безпеки, на основі чого керівництво підприємств може приймати обґрунтовані 

управлінські рішення у напрямку забезпечення ефективного процесу 

управління фінансово-економічною безпекою; 

– запропоновано та реалізовано методику прогнозування рівня 

фінансово-економічної безпеки для підприємств машинобудування (с. 195-196). 

Використання даної методики допомагає спрогнозувати рівень фінансово-

економічної безпеки та розробити заходи щодо покращення ефективності 

функціонування та розвитку підприємства.  

Таким чином, теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи 

Худолєй Ліни Володимирівни розвивають теоретичне розуміння сутності 

інструментів забезпечення фінансово-економічної безпеки, дозволяють 

дослідити її рівень, знизити вплив ймовірних загроз на фінансову діяльність  

підприємств. 

 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у подальшому 

розвитку поняття “економічна безпека підприємства”, “фінансово-економічна 

безпека підприємства”, “інструменти забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства”, визначенні принципів побудови та функціонування 

системи контролінгу, здійсненні аналізу критичних ризиків та загроз, які 

можуть виникнути на досліджуваних підприємствах, а також розробці 

комплексу рекомендованих фінансових важелів та методів з нейтралізації 



впливу критичних загроз та ризиків забезпечення фінансово-економічної 

безпеки на підприємствах машинобудування, удосконаленні послідовності та 

змістовного наповнення етапів забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємств машинобудування.  

Прикладна цінність результатів дисертаційного дослідження Худолєй Л.В. 

полягає у тому, що було запропоновано методологічні підходи щодо оцінки та 

прогнозування рівня фінансово-економічної безпеки та здійснено їх практичне 

застосування на підприємствах машинобудування Запорізької області.  

Ознайомившись із текстом дисертаційної роботи, змістом автореферату 

та публікацій Худолєй Л.В. можна стверджувати, що переважна більшість 

наукових положень, пропозицій і висновків представлених у роботі є 

обґрунтованими та не дають підстави сумніватися в їх достовірності. Наукова 

новизна та практична значущість дисертаційної роботи знайшли відповідне 

відображення у фахових наукових статтях, періодичних виданнях інших держав 

та матеріалах апробаційного характеру. При цьому кількісне і якісне 

представлення друкованих праць надають авторові офіційне право публічного 

захисту дисертаційної роботи. З публікацій, що написані у співавторстві, 

використано тільки ті результати, які отримані автором особисто. 

Результати наукового дослідження використані в діяльності вітчизняних 

підприємств машинобудування, зокрема: ПрАТ “Бердянські жниварки” (довідка 

№ 258 від 18.09.2017 р.), ТОВ “НВП Енергомаш” (довідка № 1/бух/127 від 

20.09.2017 р.), ТОВ “НВП “Імпульс” (довідка № 11/15/07 від 15.11.2017 р.), 

ПрАТ “Запоріжтрансформатор” (довідка № 1/11-1749/1 від 27.11.2017 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

“Фінансово-економічна безпека”, “Фінансовий менеджмент”, “Управління 

фінансовою санацією та банкрутством підприємства” (довідка № 01-14/156 від 

12.10.2017 р.).  

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок про те, що 

дисертаційне дослідження має наукове та практичне значення.  

 



5. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи й опублікованими 

працями дисертанта дозволяє стверджувати, що ключові наукові положення, 

висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, знайшли своє 

відображення у публікаціях автора.  

У відкритому друці за темою дисертації автором опубліковано 18 

наукових праць, з них: 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. Загальний обсяг 

публікацій 5,77 друк. арк., з них особисто автору належить 4,93 друк. арк.  

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 Худолєй Л.В. доповідалися й отримали позитивну оцінку 

на 10 міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях, що 

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 256 сторінок, із них 186 сторінок 

займає основний текст. Робота містить 39 рисунків та 45 таблиць. 

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. 

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 відмітити ряд положень, які мають дискусійний 

характер та потребують додаткової аргументації, а саме:   

1. У підрозділі 1.1 дисертаційної роботи (с. 30-38 та с. 42-44) розглянуто 

існуючі підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до трактування сутності 

понять “економічна безпека”, “економічна безпека підприємства”, “фінансова 

безпека”. Ми вважаємо, що автору доцільно було б не лише дослідити 

теоретичні підходи вчених до визначення вище наведених понять, але й 

конкретизувати позитивні і негативні ознаки кожного з визначень. 

2. Автором у підрозділі 1.1 на с. 42-46 сформовано визначення категорії 

“фінансово-економічна безпека” з точки зору різних економістів та наведено 

основні принципи фінансово-економічної безпеки. На нашу думку, в дисертації 

доцільно було б виділити не лише принципи фінансово-економічної безпеки, 

але розглянути інші складові безпеки підприємства, що дозволило б поглибити 

результати дослідження. 

3. В підрозділі 1.3 дисертаційної роботи автором розглянуто ряд 

методичних підходів оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємств 

та описані їх недоліки (с. 77-89). Проте не вказано переваги розглянутих 

підходів та вважаємо, що доцільно було б відзначити їх придатність для 

використання на підприємствах машинобудування. 

4. Автором у підрозділі 3.1 на с. 163 представлено розроблений 

організаційно-економічний механізм управління фінансово-економічною безпекою, 

перевагою якого є проектування системи фінансово-економічної безпеки та її 

оцінка, але його елементи не описані у тексті дисертації. Бажано було б 



розписати кожен елемент представленого механізму більш детальніше з метою 

більш конкретного розуміння механізму. 

5. У підрозділі 3.2 при удосконаленні методологічного підходу щодо 

оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства, автором проведено 

аналіз інноваційного розвитку та інвестиційної привабливості підприємств 

машинобудування Запорізької області (с. 180-184) та розглянуто лише по три 

коефіцієнти для кожного показника. Вважаємо, що з метою проведення більш 

детального аналізу показників інноваційного розвитку та інвестиційної 

привабливості, автору доречно було б обґрунтувати вибір наведених 

коефіцієнтів та проаналізувати більшу кількість коефіцієнтів. 

6. В дисертаційній роботі автором удосконалено методологічний підхід 

щодо оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємств 

машинобудування (підрозділ 3.2, с. 187-188), але доцільно було б провести 

порівняльний аналіз сформованого підходу з розглянутими методичними 

підходами у підрозділі 1.3 (с. 77-89) задля визначення їх практичної значущості 

для підприємств та вибору більш ефективного методу. 

7. У підрозділі 3.3 автором було сформовано та використано методику 

прогнозування рівня фінансово-економічної безпеки для підприємств 

машинобудування (рис. 3.13, с. 196) шляхом здійснення прогнозу інтегрального 

показника рівня фінансово-економічної безпеки. На нашу думку, доцільно було 

б конкретизувати необхідність використання запропонованого інтегрального 

показника для розрахунку фінансово-економічної безпеки та використати 

більшу базу ретроспективних даних.  

 

8. Загальний висновок 

Дисертаційна робота Худолєй Ліни Володимирівни “Інструменти 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування” є 

цілком завершеним, оригінальним, самостійним науковим дослідженням, що 

висвітлює актуальну тему і має вагоме теоретичне та практичне значення. За 

рівнем наукової новизни, наведені у дисертаційній роботі результати 

відповідають вимогам, що висуваються до дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Тема роботи, об’єкт та предмет дослідження, її зміст, а  



 


