
 

 



Вищеозначене дозволяє відзначити, що розробка та впровадження 

механізму розвитку економічної безпеки має вагоме значення не лише для 

створення безпечних умов функціонування підприємств, але для покращення 

економіки країни, вирішення існуючих соціально-економічних проблем.   

Підтвердженням актуальності теми дисертаційного дослідження є те, 

що постійне зростання конкурентної боротьби, посилення впливу чинників 

зовнішнього середовища, зміна умов господарювання, розвиток економічних 

відносин має вплив на господарювання підприємств машинобудування і їх 

результати діяльності та за умови зниження рівня економічної безпеки, 

відсутності механізмів захисту відбувається погіршення ефективності 

розвитку, втрата конкурентних позицій, ринків збуту продукції, скорочення 

обсягів виробництва та збуту продукції. Оскільки більшість підприємств 

мають низький рівень економічної безпеки та перебувають в кризовому стані 

необхідність використання механізм розвитку економічної безпеки є 

очевидною та нагальною.  

Виходячи з вищевказаного, наукове дослідження Лясковця О.В., 

безумовно, є актуальним для вирішення проблем використання механізму 

розвитку економічної безпеки задля зростання економічного потенціалу, 

стабільного функціонування підприємств машинобудування. 

Дисертаційне дослідження безпосередньо пов’язане з планами науково-

дослідних робіт Запорізького національного університету за темами 

«Методологічні засади формування стратегії розвитку суб’єктів 

господарювання регіонів та держави» (номер державної реєстрації 

0114U002644) та «Дослідження фінансово-економічного потенціалу 

Запорізької області» (номер державної реєстрації 0116U004853), що є зайвим 

підтвердженням його наукової та практичної спрямованості. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформованих у дисертації. 

 

Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків та 

рекомендацій, викладених у дисертаційній роботі, забезпечено методологією 

наукового пізнання, положеннями, що знайшли відображення у численних 

роботах зарубіжних та вітчизняних вчених з питань дослідження економічної 



безпеки, підвищення її рівня, використання механізму розвитку на 

підприємствах машинобудування. 

Всебічне, послідовне та логічне розкриття теми забезпечило одержання 

та детальне обґрунтування таких результатів проведеного дослідження. 

Так, у першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методичні 

підходи до розвитку економічної безпеки підприємств» автор надає 

визначення сутності поняття «економічний розвиток» (с. 35), визначаючи 

вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Автор робить 

висновок про необхідність дослідження економічної безпеки на 

підприємствах та пропонує понятійний апарат сутності розвитку економічної 

безпеки (с. 37-42). Далі автором проаналізовано вплив існуючих чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовища на функціонування підприємств, 

визначено перелік загроз для їх діяльності (с. 43-46), що дозволило 

розширити класифікацію розвитку економічної безпеки підприємств, яка 

включає ряд класифікаційних ознак (с. 47-50). Також на підставі дослідження 

досвіду вітчизняних та зарубіжних вчених удосконалено систему та 

механізму управління розвитком економічної безпеки (с. 52-70), 

проаналізовано показники, методи, методичні підходи до оцінки розвитку 

економічної безпеки підприємств (с. 71-89).  

У другому розділі «Оцінка сучасного стану розвитку економічної 

безпеки підприємств машинобудування» автор на підставі аналізування 

показників діяльності підприємств України описує сучасний стан розвитку 

економічної безпеки, тенденції її розвитку, причини погіршення діяльності 

підприємств (с. 92-117), проводить оцінку ефективності економічного 

розвитку підприємств машинобудування Запорізької області, визначає 

перспективи розвитку (с. 118-140), здійснює апробацію підходів до оцінки 

рівня економічної безпеки, що дозволяє обґрунтувати доцільності розвитку 

економічної безпеки на підприємствах машинобудування (с. 141-159).  

У третьому розділі «Методичні підходи щодо удосконалення механізмів 

розвитку економічної безпеки» автором розроблено низку науково 

обґрунтованих та практично значущих рекомендацій щодо удосконалення 

економічних інструментів, зокрема: сформовано науково-методичний підхід 

щодо оцінки основних показників розвитку економічної безпеки та аналізу 

їхнього впливу на суму чистого прибутку підприємств машинобудування та 

визначено механізм його реалізації (с. 164-177); доповнено методичний 



підхід до забезпечення, оцінки та регулювання рівня розвитку економічної 

безпеки підприємств машинобудування, який ґрунтується на використанні 

інтегрального показника економічної безпеки, здійснюється у визначеній 

послідовності (с. 181-184, с. 187-196); удосконалено науково-методичний 

підхід щодо визначення рівня економічної безпеки шляхом оцінки 

коефіцієнтів та ступеня безпеки розвитку, який визначає ступінь розвитку 

економічної безпеки (с. 185-186); розширено методичний підхід 

використання механізму розвитку та стратегічного управління економічною 

безпекою підприємств машинобудування (с. 197-208) та здійснено 

прогнозування показників економічного розвитку, економічної безпеки 

підприємств (с. 209-213).  

Аналіз змісту дисертації, опублікованих праць та автореферату 

підтверджує достатній ступінь обґрунтованості наукової новизни, висновків і 

рекомендацій, що містяться у дисертаційній роботі та виносяться на захист. 

Статистичний матеріал дисертаційної роботи Лясковця Олексія 

Володимировича, ґрунтується на матеріалах 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 й оперативній звітності підприємств.  

Одержані автором результати мають високий ступінь обґрунтованості, 

що підтверджується узагальненням значної кількості фундаментальних праць 

вітчизняних та закордонних вчених-економістів, використанням великого 

обсягу офіційної статистичної інформації, широкою апробацією і схваленням 

на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

впровадженням у практику діяльності провідних підприємств 

машинобудівних Запорізької області та використання теоретичних 

результатів у навчанні.  

 

Наукова новизна одержаних результатів. 

 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в опрацюванні 

теоретичних, методичних і практичних положень, спрямованих на розробку 

теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо 

механізму розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування.  



Сутність наукової новизни основних результатів дослідження 

Лясковця О.В. полягає в наступному:   

1. У дисертаційній роботі викладено авторське бачення поняття 

«економічний розвиток», яке розглядається як 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).  

2. Удосконалено систему управління розвитком економічної безпеки. 

Запропоновано використовувати дану систему для підприємств шляхом 

дотримання сформованої послідовності етапів, оцінки ефективності кожної 

сфери діяльності, врахування факторів ринкового середовища, що дозволить 

розробити стратегію розвитку, методи захисту від існуючих загроз, 

нейтралізувати дію ризиків, підвищити рівень фінансової стійкості, з’ясувати 

перспективи подальшого розвитку (с. 53-59). 

3. В роботі удосконалено механізм управління розвитком економічної 

безпеки, в основу якого закладено використання методів, дотримання 

принципів, функцій, правового та інформаційного забезпечення. В 

удосконаленому механізмі враховано процес використання та розподілу 

наявних на підприємстві ресурсів, дослідження динаміки економічного 

розвитку, що дозволяє здійснити прогнозування діяльності, розробити 

методи захисту від банкрутства, способи підвищення рівня економічної 

безпеки або її розвитку (с. 64-70).  

4. Для прогнозування показників діяльності, рівня економічної безпеки 

удосконалено науково-методичний підхід щодо оцінки основних показників 

розвитку економічної безпеки та аналізу їхнього впливу на суму чистого 

прибутку підприємств машинобудування (с. 164-177). Запропонований 

науково-методичний підхід дозволяє врахувати дію загроз зовнішнього 

середовища, визначити можливості розвитку економічної безпеки та 

розробити заходи щодо її розвитку в майбутньому, покращити 

функціонування підприємств.  



5. Для визначення достатності ресурсного забезпечення, ступеня 

інноваційно-інвестиційного розвитку, достатності технологічного 

забезпечення, ефективності процесу виробництва, розрахунку загального 

рівня економічної безпеки удосконалено методичний підхід до забезпечення, 

оцінки та регулювання рівня розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування шляхом використання інтегрального показника 

економічної безпеки. Даний методичний підхід дає можливість визначити 

безпечність умов розвитку підприємства, розробити методи покращення 

розвитку, приймати ефективні управлінських рішень (с. 181-184).  

6. Доповнено науково-методичний підхід щодо визначення рівня 

економічної безпеки шляхом оцінки коефіцієнтів та ступеня безпеки 

розвитку, який на підставі розрахунку умовних коефіцієнтів дозволяє 

розрахувати ступінь розвитку економічної безпеки, проаналізувати 

взаємозв’язок між відповідними показниками. За даним науково-методичним 

підходом існує можливість визначити безпечність умов розвитку, 

перспективи подальшого успішного розвитку підприємств 

машинобудування, перелік існуючих проблем та розробити заходи щодо 

управління механізмом розвитку ЕБ (с. 185-186).   

7. Для вибору найбільш ефективного варіанту розвитку економічної 

безпеки серед сформованих варіантів, розробки стратегії розвитку, визначення 

перспектив діяльності розвинуто методичний підхід використання механізму 

розвитку та стратегічного управління економічною безпекою підприємств 

машинобудування, шляхом моделювання та прогнозування. При побудові 

методичного підходу враховано сильні та слабкі сторони, можливості і 

загрози, оцінено ефективність діяльності підприємств, економічний розвиток, 

наявність інструментів розвитку економічної безпеки, проаналізовано 

середовище функціонування (с. 199-208).  

8. Розвинуто сутність поняття «розвиток економічної безпеки», що 

визначено 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). Практичне застосування 

даного положення в діяльності підприємств дозволить покращити 



економічну безпеку за умови прийняття керівництвом ефективних рішень, 

зменшення впливу негативних чинників і загроз зовнішнього середовища, 

контролю за всіма сферами діяльності, налагодження системи 

інформаційного захисту.  

9. Розширено класифікацію розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування, при формуванні якої враховано організацію виробництва 

на кожному етапі, забезпеченість ресурсами, злагодженість роботи 

персоналу, вплив загроз та ризиків. Дана класифікація дає можливість на 

підприємстві активізувати участь менеджменту на всіх рівнях управління, 

забезпечити безпечність та надійність розвитку економічної безпеки, 

покращити процес її розвитку в кожній сфері діяльності, налагодити 

фінансову діяльність, розробити заходи попередження виникнення кризи, 

планувати перспективи розвитку (с. 47-50).  

 

Значущість дисертації для науки та практики. 

 

Дисертаційна робота Лясковця О.В. є вагомим внеском у розвиток 

теорії та практики дослідження механізму розвитку економічної безпеки 

підприємств.  

Отриманні результати у дисертаційній роботі, сформовані наукові 

положення, висновки та рекомендації є достатньо глибоко аргументованими 

та отримані за сучасними методами наукових досліджень і містять наукову 

цінність як у теоретико-методичному, так і у практичному плані.  

Вони базуються на глибокому вивченні, критичному аналізі та 

узагальненні наукових розробок з проблеми, що розглядається, 

комплексному системному аналізі значного масиву економіко-статистичної 

інформації. Все це дало підстави автору сформувати наукові положення, які 

збагатили економічну науку новими теоретико-методичними підходами та 

змогли знайти своє відображення у практичній діяльності підприємств. 

Наукове значення отриманих у процесі дослідження результатів 

полягає перш за все в удосконаленні розуміння сутності понять 

«економічний розвиток» та «розвиток економічної безпеки», удосконаленні 

системи та механізму управління розвитком економічної безпеки, а також у 

розширенні класифікації розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування. 



Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання запропонованих науково-методичних положень до визначення 

особливостей використання механізму розвитку економічної безпеки на 

підприємствах машинобудування з метою створення безпечних умов 

розвитку, що дає змогу покращити економічний розвиток, підвищити 

ефективність діяльності, відновити стабільність функціонування шляхом 

розробки методів захисту від чинників ринкового середовища, нейтралізації 

існуючих загроз.  

Основні результати наукового дослідження використано у діяльності 

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

ПАТ «Запорізький механічний завод», ПрАТ «Запорізький інструментальний 

завод ім. Войкова», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», а також впроваджені у 

навчальний процес економічного факультету Запорізького національного 

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

«Інноваційний розвиток підприємств», «Управління інноваційним 

розвитком» (про що свідчать відповідні акти).  

Висновки та рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути 

успішно використані на підприємствах машинобудування та торгових 

підприємствах, оскільки розроблені методичні підходи є уніфікованими та 

загальнодоступними, є засобом вирішення загальних проблем вітчизняних 

підприємств. У цілому дисертаційне дослідження має наукове і прикладне 

значення.  

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях.  

 

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено у 16 

наукових працях, загальний обсяг публікацій 5,83 друк. арк., з них особисто 

автору належить 5,63 друк. арк., з яких: 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. 

Положення дисертаційного дослідження, які складають наукову новизну, 

повністю висвітлені у фахових наукових виданнях та обговорені на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.  



Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, 

рекомендації і пропозиції належать особисто автору, є його науковим 

доробком. Особистий внесок дисертанта є достатнім. У працях, написаних у 

співавторстві, здобувачеві належать конкретні висновки щодо 

досліджуваного питання. Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідає 

встановленим вимогам щодо публікації основного змісту 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 зазначити наступні 

зауваження до дисертаційної роботи: 

1. Надаючи визначення економічний розвиток, автор звертає увагу на 

те, що економічний розвиток дає змогу підприємству досягти покращення 

результатів фінансової діяльності та стабільності розвитку за допомогою 

прийняття виважених рішень, раціонального використання ресурсів та 

злагодженої роботи колективу (підрозділ 1.1). Проте автор ігнорує рівень 

розвитку економічної безпеки, захищеності від загроз оточуючого 

середовища, прибутковості та конкурентоспроможності підприємства, що 

впливає на економічний розвиток. Вважаємо за доцільне врахувати дані 

аспекти при визначенні поняття економічний розвиток. 

2. В підрозділі 1.2 (с. 53-59) автором обґрунтовано доцільність 

удосконалення та використання системи управління розвитком економічної 

безпеки на підприємствах машинобудування. В роботі зазначено, що дана 

система охоплює всі сфери діяльності підприємства, враховує дію чинників 

оточуючого середовища. Враховуючи вищевказане доцільно було б 

конкретизувати перелік сфер діяльності, які охоплює система та схематично 

зобразити перелік факторів зовнішнього середовища, що впливають на дані 

сфери.  

3. Автором зображено методичний підхід використання механізму 

розвитку та стратегічного управління економічною безпекою підприємств 

машинобудування (с. 201, рис. 3.6). Бажано було б схематично зобразити 

який орган несе відповідальність за розробку та впровадження даного 



механізму та навести декілька базових стратегій управління розвитком 

економічної безпеки в залежності від рівня розвитку підприємства.  

4. Автором удосконалено науково-методичний підхід щодо оцінки 

основних показників розвитку економічної безпеки та аналізу їхнього впливу 

на суму чистого прибутку підприємств машинобудування (с. 164-169), але, на 

наш погляд, залишилось не зрозумілим використання регресійного та 

кореляційного аналізу для визначення прогнозної суми прибутку та рівня 

впливу кожного з показників на його величину. Вважаємо, що в даному 

випадку позиція автора потребує уточнення.  

5. Ідея автора щодо використання удосконаленого методичного підходу 

до забезпечення, оцінки та регулювання рівня розвитку економічної безпеки 

підприємств машинобудування шляхом використання інтегрального 

показника економічної безпеки (с. 181-184), заслуговує на увагу та є окремим 

цікавим результатом дослідження. Проте, за текстом роботи, задля більш 

коректного застосування даного методичного підходу, доцільно було б 

конкретизувати механізм формування послідовності процесу оцінки розвитку 

економічної безпеки.  

6. Автором проведено глибокий теоретичний аналіз у підрозділі 1.1 при 

подачі теоретичного матеріалу дисертаційної роботи, але доцільно було б 

узагальнити погляди вітчизняних та зарубіжних науковців до трактування 

поняття «розвиток економічної безпеки» шляхом групування їх поглядів та 

підходів до даного визначення, що зробило б подачу матеріалу більш 

структурованою. 

7. В підрозділі 2.2 дисертаційної роботи автором детально 

проаналізовано показники рентабельності, фінансової стійкості, ділової 

активності підприємств машинобудування, але не зовсім коректно 

сформульовано з якою метою наводиться даний матеріал (с. 118-139).  

8. Автором у підрозділі 3.3 розвинуто методичний підхід використання 

механізму розвитку та стратегічного управління економічною безпекою 

підприємств машинобудування та наведено твердження, що 

«…впровадження зазначеного методичного підходу позитивно позначиться 

на діяльності підприємства, оскільки покращяться фінансова стабільність, 

показники фінансової діяльності, рівень розвитку економічної безпеки…» 

(с. 209), проте дану інформацію доцільно було б підтвердити проведеними 

розрахунками на підприємствах машинобудування.   



 


