
 



створює можливості щодо вирішення існуючих проблем на підприємствах, 

відновлює стабільність розвитку, тобто сприяє стабільному фінансовому та 

економічному розвитку шляхом протидії впливу негативних факторів.  

Активізація діяльності підприємств машинобудування є можливою за 

умови використання методів розвитку економічної безпеки, що мінімізує 

ризики, сприяє зростанню доходів, покращенню функціонуванню всіх сфер 

діяльності. Ефективне використання методів розвитку економічної безпеки 

дозволить захистити економічні інтереси, створити передумови 

впровадження новітніх технологій, підвищити конкурентні переваги, 

сприятиме зростанню показників діяльності в майбутньому. Зауважимо, що 

для підприємств підвищення рівня економічної безпеки є актуальною 

проблемою, вирішити яку можливо за умови використання механізму її 

розвитку.   

Зважаючи на вищезазначене, дослідження економічної безпеки, 

особливостей її підвищення та розробка методичних вказівок щодо 

використання механізму розвитку є актуальною проблемою для 

дисертаційної роботи. 

Безумовним підтвердженням актуальності теми дисертаційної роботи є 

те, що її матеріали використані для наукових тем Запорізького національного 

університету: «Методологічні засади формування стратегії розвитку 

суб’єктів господарювання регіонів та держави» (номер державної реєстрації 

0114U002644), у межах якої автором розроблено методичний підхід до 

забезпечення, оцінювання та регулювання рівня розвитку економічної 

безпеки підприємств машинобудування шляхом використання інтегрального 

показника економічної безпеки; «Дослідження фінансово-економічного 

потенціалу Запорізької області» (номер державної реєстрації 0116U004853), в 

рамках якої, автором удосконалено науково-методичний підхід щодо 

оцінювання основних показників розвитку економічної безпеки та аналізу 

їхнього впливу на суму чистого прибутку підприємств машинобудування, 

доповнено методичний підхід використання механізму розвитку та 

стратегічного управління економічною безпекою підприємств 

машинобудування.   



2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації 

Проведений аналіз автореферату, тексту дисертаційної роботи, 

публікацій Лясковця О.В. дозволяє зробити висновок про те, що основні 

наукові положення, висновки та рекомендації дослідження є науково 

обґрунтованими і достовірними, оскільки базуються на фундаментальних 

положеннях теорії економічної безпеки, теорії системи управління 

економічною безпекою та розрахунку інтегральних показників, які висвітлені 

в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріалах наукових 

конференцій та інтернет-видань, нормативно-правових актах та законах 

України, статистичних даних Міністерства фінансів України, офіційних 

статистичних та аналітичних матеріалах Державної служби статистики 

України, даних фінансового і управлінського обліку підприємств 

машинобудування Запорізької області, річній бухгалтерській та оперативній 

звітності підприємств; містять елементи наукової новизни; мають практичну 

спрямованість.  

Послідовне, всебічне та логічне розкриття теми дисертаційної роботи 

забезпечило одержання і детальне обґрунтування важливих наукових 

результатів. Результати дослідження підтверджено відповідною апробацією 

на науково-практичних конференціях, а також впровадженням у практику 

діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. 

Слід зазначити те, що у роботі при обґрунтуванні теоретичних та 

практичних рекомендацій, обробці та аналізі інформації, для вирішення 

завдань, які були поставлені у дисертаційній роботі, автором було 

використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів: метод 

аналізу і синтезу, економічного узагальнення; метод системного аналізу та 

формалізації складних структур; метод порівнянь та узагальнень; 

статистичний метод обробки даних, метод групування, факторний аналіз, 

балансовий метод; метод системного аналізу та синтезу; метод економіко-

математичного моделювання; метод аналізу рядів динаміки, абстрактно-

логічний метод та метод причинно-наслідкового зв’язку; графічний метод. 



Загалом аналіз дисертаційної роботи, автореферату та опублікованих 

праць Лясковця О.В. дозволяє стверджувати про достатній ступінь 

обґрунтованості та наукову достовірність отриманих результатів. У 

висновках дисертації містяться основні результати теоретичного і 

практичного дослідження, проведеного здобувачем. Висновки за розділами 

та загальні висновки логічно сформульовані та становлять єдине ціле. 

Висновки виходять із змісту роботи, рекомендації можуть бути використані у 

практичній діяльності вітчизняних підприємств машинобудування.   

Стосовно мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи «Механізм розвитку економічної 

безпеки підприємств машинобудування» повністю відповідає її змісту. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна дисертаційної роботи Лясковця О.В. полягає у 

розвитку теоретичних положень, удосконаленні методичного забезпечення та 

розробці практичних рекомендацій щодо механізму розвитку економічної 

безпеки підприємств машинобудування.   

До вагомих наукових результатів можна віднести: 

на теоретичному рівні:  

–  удосконалено трактування сутності поняття «економічний 

розвиток», під яким розуміється процес організації діяльності підприємства, 

тобто сукупність рішень, дій, методів та механізмів, які функціонують на 

підприємстві з метою налагодження процесу економічного розвитку шляхом 

врахування впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, умов 

для створення та налагодження розвитку виробничої, фінансової, 

організаційної, інноваційної, технологічної, управлінської діяльності, 

прийняття виважених рішень, раціонального використання ресурсів та 

злагодженої роботи колективу (с. 35);  

– удосконалено систему управління розвитком економічної безпеки, 

при побудові якої враховано всі сфери діяльності підприємства. Автором 

обґрунтовано доцільність врахування дії чинників оточуючого середовища, 



особливостей організації процесу виробництва, збуту при побудові системи 

управління, створення служби управління економічною безпекою. 

Сформовано систему управління розвитком економічної безпеки дозволяє 

розробити способи захисту від впливу факторів оточуючого середовища, 

нейтралізувати дію загроз, налагодити процес стратегічного управління 

розвитком, покращити рівень фінансової стійкості (с. 53-59);  

– удосконалено механізм управління розвитком економічної безпеки, 

який реалізується на підставі використання методів, інформаційного 

забезпечення, всіх наявних ресурсів, базується на принципах, функціях, 

передбачає дотримання нормативно-правових положень, враховує процес 

оцінки динаміки розвитку підприємства. Авторські пропозиції надають 

підприємствам машинобудування можливість досягнути сформованих цілей, 

створити безпечні умови розвитку та розробити способи захисту від 

банкрутства (с. 64-70);  

– набуло подальшого розвитку визначення поняття «розвиток 

економічної безпеки», яке розглянуто як процес запобігання або уникнення 

кризових ситуацій на засадах захисту інтересів підприємств від негативної дії 

факторів ринкового середовища шляхом виконання комплексу дій, що 

спрямовані на підвищення рівня економічної безпеки, впливу і контролю за 

ними з метою забезпечення стабільності функціонування, інноваційного і 

соціального розвитку не лише підприємств машинобудування, але й регіону 

(с. 41); 

– набула подальшого розвитку класифікація розвитку економічної 

безпеки підприємств машинобудування, яка враховує особливості розвитку 

кожної сфери діяльності та яку доповнено класифікаційними ознаками: за 

рівнем розвитку; за об’єктом забезпечення; за ступенем розвитку; за 

суб’єктами впливу; ступінь захищеності даних; за способом управління. Так, 

автором обґрунтовано необхідність використання класифікації, адже вона дає 

змогу з’ясувати ступінь впливу факторів зовнішнього середовища на основні 

сфери діяльності підприємств та розробити заходи щодо захисту від 

отримання небажаних результатів. Дана класифікація дозволяє 



підприємствам налагодити процес економічного розвитку, сприяє розвитку 

безпеки, врахуванню існуючих ризиків, покращенню фінансової діяльності за 

умови активної участі менеджменту на всіх рівнях управління (с. 47-50);  

на методичному та прикладному рівнях: 

 удосконалено науково-методичний підхід щодо оцінки основних 

показників розвитку економічної безпеки та аналізу їхнього впливу на суму 

чистого прибутку підприємств машинобудування, який базується на 

врахуванні загроз внутрішнього та зовнішнього середовища, оцінці 

ефективності використання ресурсів, визначенні показників впливу на 

розвиток економічної безпеки, прогнозуванні показників діяльності, що 

дозволяє визначити перспективи підвищення економічної безпеки в 

майбутньому, розробити засоби захисту, покращити економічний розвиток 

(с. 164-177);  

 удосконалено методичний підхід до забезпечення, оцінювання та 

регулювання рівня розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування шляхом використання інтегрального показника 

економічної безпеки. Застосування методичного підходу є необхідним для 

оцінки рівня економічної безпеки, врахування залежності розвитку 

економічної безпеки від наявності фінансових ресурсів, забезпеченості 

сучасним обладнанням, обсягів виробництва та збуту продукції, виваженості 

прийняття управлінських рішень. Використання методичного підходу сприяє 

формуванню способів налагодження економічного розвитку в 

довгостроковому періоді, підвищенню економічної безпеки, розробці методів 

захисту від існуючих загроз (с. 181-184); 

 удосконалено науково-методичний підхід щодо визначення рівня 

економічної безпеки шляхом оцінки коефіцієнтів та ступеня безпеки 

розвитку, що дозволило встановити взаємозв’язок між заданими 

показниками, визначити міру їхнього впливу на економічну безпеку та її 

ступінь, доцільність вибору відповідних показників та який сприяє 

формуванню заходів щодо покращення результатів діяльності, прийняття 



ефективних управлінських рішень, управління механізмом розвитку 

економічної безпеки (с. 185-186);  

– удосконалено методичний підхід використання механізму розвитку 

та стратегічного управління економічною безпекою підприємств 

машинобудування, який розроблено шляхом врахування загроз ринкового 

середовища, рівня розвитку економічної безпеки, ефективності виробничо-

господарської діяльності, стабільності економічного розвитку задля 

виявлення основних причин погіршення результатів діяльності. 

Використання даного методичного підходу сприятиме вибору більш 

ефективного варіанту розвитку економічної безпеки серед альтернативних 

шляхом прогнозування та моделювання, підвищенню її рівня, дає змогу 

поліпшити процес розвитку економічної безпеки і процес організації 

управління безпекою розвитку на підприємстві (с. 199-208).   

Розробки автора розвивають теоретичні і практичні положення 

економічної прикладної науки, сприяють підвищенню ефективності 

використання механізму розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування та раціоналізації їх фінансової, виробничо-господарської 

діяльності. 

 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових 

результатів 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у подальшому 

розвитку базових понять «економічний розвиток» та «розвиток економічної 

безпеки», в удосконаленні системи та механізму управління розвитком 

економічної безпеки, а також у розширенні класифікації розвитку 

економічної безпеки підприємств машинобудування.  

Прикладна цінність результатів дисертаційної роботи Лясковця О.В. 

полягає у тому, що було удосконалено науково-методичний підхід стосовно 

оцінювання основних показників розвитку економічної безпеки та аналізу 

їхнього впливу на суму чистого прибутку підприємств машинобудування, 

методичний підхід до забезпечення, оцінювання та регулювання рівня 



розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування шляхом 

використання інтегрального показника економічної безпеки, доповнено 

науково-методичний підхід щодо визначення рівня економічної безпеки 

шляхом оцінки коефіцієнтів та ступеня безпеки розвитку та розвинено 

методичний підхід використання механізму розвитку та стратегічного 

управління економічною безпекою підприємств машинобудування.  

Ознайомившись із текстом дисертаційної роботи, змістом автореферату 

та публікацій Лясковця О.В. можна стверджувати, що переважна більшість 

наукових положень, пропозицій і висновків представлених у роботі, є 

обґрунтованими й не дають підстави сумніватися в їх достовірності. Наукова 

новизна та практична значущість дисертаційної роботи знайшли відповідне 

відображення у фахових наукових статтях і 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 

підприємств машинобудування, зокрема: у діяльності ПрАТ »Бердянські 

жниварки» (довідка № 226 від 17.08.2017 р.), ТОВ »НВП Енергомаш» 

(довідка № 1/бух/104 від 14.09.2017 р.), ПАТ »Запорізький механічний завод» 

(довідка № 853/22 від 27.09.2017 р.), ПрАТ »Запорізький інструментальний 

завод ім. Войкова» (довідка № 1234 від 11.10.2017 р.), 

ПрАТ »Запоріжтрансформатор» (довідка № 1/11-1731/1 від 17.11.2017 р.). 

Окремі положення і висновки дисертаційної роботи використовуються 

у навчальному процесі економічного факультету Запорізького національного 

університету при викладанні дисциплін «Економічний ризик та його оцінка», 

«Інноваційний розвиток підприємств», «Управління інноваційним 

розвитком» (довідка № 01-14/36 від 21.06.2017 р.). 

Все вищеозначене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційна 

робота має наукове і прикладне значення.  



5. Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи і 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 16 наукових праць, з них: 8 статей у наукових фахових 

виданнях (4 статті у наукових фахових виданнях України, 4 статті у наукових 

фахових виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних 

баз), 7 тез за матеріалами конференцій, 1 стаття в іншому виданні. Загальний 

обсяг публікацій – 5,83 друк. арк., з них особисто автору належить 

5,63 друк. арк.    

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

захист, одержано автором самостійно. З наукових праць, виданих у 

співавторстві, використано лише ті матеріали, які є результатом особистого 

внеску здобувача. В опублікованих працях достатньою мірою відображено 

сутність результатів виконаного дослідження та їх наукову новизну. Основні 

положення і наукові результати, що представлені у дисертаційній роботі 

Лясковця О.В., доповідалися й отримали позитивну оцінку на 7 міжнародних 

і всеукраїнських 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 270 сторінок, з них 186 сторінок займає 

основний текст. Робота містить 35 рисунків та 48 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 дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук.  

 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

Відзначаючи авторський підхід до вирішення досліджуваної 

проблематики та позитивно оцінюючи рівень розробки наукових і 

методичних положень, обґрунтованість наукових висновків та пропозицій, 

необхідно відмітити ряд положень, які мають дискусійний характер: 

1. Автором сформовано класифікацію розвитку економічної безпеки 

підприємств машинобудування, яка враховує вплив факторів ринкового 

середовища на сфери діяльності підприємств (с. 47-50). При цьому не 

уточнено, яким саме чином визначалися наведені класифікаційні ознаки, 

також відсутнє обґрунтування щодо необхідності врахування в класифікації 

взаємозалежності розвитку кожної сфери діяльності та факторів оточуючого 

середовища, що обмежує розуміння управлінцями, недостатньо 

ознайомленими з проблемою, специфіки розробленої класифікації.  

2. В підрозділі 1.3 автором детально проаналізовано методичні підходи, 

методи, показники оцінювання рівня економічної безпеки. При цьому 

відсутня інформація щодо того, які саме загрози, ризики, фактори ринкового 

середовища спричиняють негативний вплив на безпечність функціонування 

підприємств машинобудування. Вважаємо, що цю інформацію необхідно 

було відобразити в роботі. 

3. Автором у підрозділі 1.2 удосконалено систему та механізм 

управління розвитком економічної безпеки, які дозволяють зменшити 

наслідки загроз, розробити стратегію, захистити від банкрутства, підвищити 



рівень економічної безпеки (с. 53-70). Проте, з тексту є не зрозумілим, чи 

існує взаємозв’язок між системою та механізмом, які переваги та недоліки 

несе їх використання, і тому це потребує додаткових роз’яснень.  

4. У матеріалах підрозділу 1.1 дисертаційної роботи автором здійснено 

ґрунтовний аналіз існуючих підходів вітчизняних та зарубіжних вчених щодо 

трактування сутності поняття «економічна безпека» та наведено уточнене 

визначення поняття «розвиток економічної безпеки» (с. 41). Проте, бажано 

було б навести авторське трактування поняття «економічна безпека», що 

підкреслило б масштабність дослідження.  

5. Одним із завдань в роботі є удосконалення методичного підходу до 

забезпечення, оцінки та регулювання рівня розвитку економічної безпеки 

підприємств машинобудування, що дозволяє визначити рівень економічної 

безпеки, розробити методи покращення діяльності та здійснюється на 

підставі використання інтегрального показника економічної безпеки (п. 3.2, 

с. 181-184). Ця авторська розробка мала би більше вагомості, якби була 

доповнена розрахунком екологічної, інтелектуальної, інформаційної 

складових розвитку економічної безпеки на досліджуваних підприємствах. 

Це дозволило би визначити рівень дотримання екологічних норм, 

ефективність управління персоналом та інформаційно-аналітичного 

забезпечення.  

6. Автором у підрозділі 2.3 дисертаційної роботи на прикладі 

підприємств машинобудування Запорізької області проаналізовано рівень 

розвитку економічної безпеки шляхом застосування методичних підходів 

вітчизняних вчених, але залишився не зрозумілим процес вибору саме цих 

методичних підходів, за допомогою яких було здійснено практичні 

розрахунки. Вважаємо, що в даному випадку позиція автора потребує 

додаткового пояснення.  

7. Дисертантом в п. 3.2 дисертаційної роботи оцінено ступінь розвитку 

економічної безпеки на основі використання удосконаленого науково-

методичного підходу щодо визначення рівня економічної безпеки шляхом 

оцінювання коефіцієнтів та ступеня безпеки розвитку (с. 185-186, с. 191, 

с. 196). Доречно було б конкретизувати необхідність використання цього 



науково-методичного підходу, з’ясувати особливості визначення умовних 

коефіцієнтів.   

8. Заслуговує на увагу розглянутий у третьому розділі на рис. 3.6 

методичний підхід використання механізму розвитку та стратегічного 

управління економічною безпекою підприємств машинобудування, який 

ґрунтується на врахуванні рівня економічної безпеки, показників діяльності, 

що дозволяє обрати ефективний напрям розвитку економічної безпеки 

(с. 201). Доцільно було б конкретизувати призначення наведеного механізму 

та проаналізувати його використання на підприємствах машинобудування.  

9. У матеріалах підрозділу 3.1 автором проведено кореляційно-

регресійний аналіз, на підставі якого проведено прогнозування значення 

основних показники діяльності, оцінювання розвитку економічної безпеки та 

розроблено способи її підвищення. Доречно було б детальніше описати 

очікуваний результат від використання науково-методичного підходу щодо 

оцінювання основних показників розвитку економічної безпеки та аналізу 

їхнього впливу на суму чистого прибутку на підприємствах.   

Висловлені зауваження та дискусійні питання не мають принципового 

характеру, не знижують теоретичної і практичної цінності дисертаційної 

роботи та не впливають на загальну позитивну оцінку її результатів.  

 

8. Загальний висновок 

Дисертація Лясковця Олексія Володимировича «Механізм розвитку 

економічної безпеки підприємств машинобудування» є самостійною 

завершеною науковою роботою, що має як наукове, так і прикладне 

спрямування, написаною на актуальну тему. Розглянуті і запропоновані в ній 

нові обґрунтовані результати у сукупності дозволяють вирішити важливе 

науково-практичне завдання. Тема дисертації повністю відповідає 

спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). В опублікованих працях з достатньою повнотою 

відображено зміст і основні результати дослідження. Автореферат дисертації 

належним чином розкриває основні її положення і висновки та є ідентичним 

дисертації за структурою та змістом. 



 


