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1. Актуальність обраної теми та її зв'язок з науковими програмами 

Вітчизняні підприємства машинобудування зазнають негативного впливу 

зовнішніх чинників на внутрішнє середовище, що в умовах глобалізації ринків та 

інтернаціоналізації діяльності посилює загрози рейдерського захоплення, втрати 

економічної самостійності або припинення існування як юридичної особи. 

Основною метою рейдерів є захоплення як рухомого, так і нерухомого майна 

підприємства, що дозволяє їм встановити контроль над активами з метою їх 

подальшої реалізації та отримання прибутку. В цих умовах, основним напрямом 

діяльності вітчизняних підприємств машинобудування є реалізація комплексу 

заходів, пов’язаних з необхідністю вирішення великої кількості завдань щодо 

оцінки впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на стан 

економічної безпеки, своєчасної реакції на агресивні дії рейдерів, використання 

всіх можливостей для нейтралізації загроз. Це можливо здійснити лише шляхом 

створення ефективного механізму забезпечення економічної безпеки 

підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству. 

Актуальність теми та завдань дисертаційного дослідження    

Писаревського М.І. в контексті розробки механізму забезпечення економічної 

безпеки підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству, 

підтверджується сукупністю проблем, які підіймає автор.  

Так, на підприємствах машинобудування мають бути створені умови для їх 

стабільного розвитку шляхом вирішення завдань вчасного попередження та 

нейтралізації загроз економічній безпеці щодо протидії рейдерству. Розв’язання 

найважливіших проблем діяльності підприємств машинобудування в умовах 

обмеженості наявних ресурсів та необхідності їх ефективного розподілу 

можливо лише за рахунок розробки та реалізації універсальних й специфічних 

управлінських рішень щодо протидії рейдерському захопленню. Дисертація 

Писаревського М.І. являє собою певний крок у формуванні теоретико-

методичних положень та практичних рекомендацій щодо формування механізму 

забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування в напрямку 

протидії рейдерству.  

Актуальність теми підтверджується зв’язком дослідження з науковими 

планами та програмами, у яких приймав участь автор. Дисертаційна робота 

виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова              
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(м. Харків) за темою «Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування 

системи управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання 

України в сучасних умовах: теорія, методологія, практика» (ДР № 0116U005339) 

та Української академії друкарства (м. Львів) за темами «Розроблення теоретико-

методологічних підходів здійснення обліково-аналітичного забезпечення 

процесу гарантування економічної безпеки промислових підприємств»              

(ДР № 0116U004759) й «Обліково-аналітичне забезпечення управління 

економічною безпекою підприємства» (ДР № 0116U008317). 

 

2. Основні результати, наукові положення і їх наукова новизна  

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

Писаревського М.І. базуються на оцінюванні загроз рейдерського захоплення 

підприємств машинобудування, що дозволяє створити інформаційну базу для 

прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на попередження та 

нейтралізацію загроз економічної безпеки підприємств машинобудування щодо 

протидії рейдерству.  

Структура дисертаційної роботи обумовлена її метою і являє собою 

цілісний комплекс послідовних розробок теоретичних, методичних положень та 

практичних підходів щодо формування механізму забезпечення економічної 

безпеки підприємств машинобудування в напрямку протидії рейдерству. 

Серед наукових результатів, які удосконалено в ході дисертаційного 

дослідження відповідно до окреслених цілей і задач, такі: 

1) визначення поняття «забезпечення економічної безпеки підприємства 

щодо протидії рейдерству». На стор. 47-65 автор вивчає підходи вчених до 

понять «безпека», «економічна безпека підприємства», «рейдерство», проводить 

їх критичний аналіз та робить висновок щодо сутності поняття «забезпечення 

економічної безпеки підприємства щодо протидії рейдерству» як сукупності 

процесів і дій організаційно-економічного характеру за допомогою методів, 

засобів та коштів, що в умовах протиправного захоплення підприємств 

(рейдерства), дії зовнішніх і внутрішніх загроз, створюють можливість 

протистояти їм, зберігати стійке функціонування та розвиток підприємства у часі 

і просторі; 

2) організаційні та економічні засади механізму забезпечення економічної 

безпеки підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству (стор. 69-74), 

які заклали процесно-структуроване й діагностичне підґрунтя, що реалізується 

на основі діагностики та оцінки загроз економічній безпеці щодо протидії 

рейдерських захоплень, прийняття рішень щодо скорочення ймовірності 

рейдерського захоплення шляхом усунення відповідних загроз для забезпечення 

економічної безпеки, аналізу ефективності прийнятих рішень, та становлять 

науково-методичний базис практичних дій щодо реалізації стратегічних і 

тактичних заходів забезпечення ефективного функціонування підприємств 

машинобудування; 
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3) теоретико-методичні положення щодо оцінювання загроз рейдерського 

захоплення підприємств машинобудування, які базуються на розрахунку 

показника q-Тобіна, який відображає оцінку ринкової вартості підприємства та є 

індикатором ризику рейдерського захоплення (стор. 111-115). Виходячи із 

дослідженого автором запропоновано враховувати параметри, що формують 

загрози рейдерського захоплення за групами, які оцінюються на основі 

відповідних коефіцієнтів. Обґрунтовані теоретико-методичні положення 

дозволяють створити інформаційну базу для прийняття ефективних 

управлінських рішень в умовах обмеженого доступу та достовірності спеціальної 

статистики;  

4) концептуальний підхід до організації підрозділів функціональної 

структури служби безпеки щодо протидії рейдерству в системі економічної 

безпеки підприємств машинобудування, який дозволив вирішити завдання 

синтезу функціональної структури для реалізації механізму забезпечення 

економічної безпеки в рамках захисту від рейдерства (рис. 3.26, стор. 241). 

Серед наукових результатів, що набули подальшого розвитку в ході 

дисертаційного дослідження: 

1) методичний підхід до комплексного оцінювання впливу параметрів 

загроз на ризик рейдерського захоплення підприємств машинобудування, який 

ґрунтується на застосуванні економіко-математичного інструментарію та 

дозволяє створити більш аргументоване аналітико-практичне підґрунтя 

забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування щодо протидії 

рейдерству (рис. 2.17, стор. 140); 

2) аналітико-прикладне забезпечення оцінки, прогнозування й впливу 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на ризик рейдерського 

захоплення підприємств машинобудування, яке базується на комплексному 

багатовимірному підході з урахуванням повного спектру факторів, причин та  

умов протікання процесів протидії рейдерству. Це надало можливість автору 

обґрунтовувати управлінські заходи для визначення вектора превентивних 

заходів для підтримки належного рівня економічної безпеки підприємств 

машинобудування та розробити ефективні регулюючі впливи на процеси 

протидії рейдерству (рис. 2.18, стор. 142); 

3) науково-практичний підхід до оцінювання ефективності управлінських 

рішень забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування щодо 

протидії рейдерству, в основу якого покладено метод багатокритеріального 

вибору стратегічних альтернатив на основі нечітких множин, теорію корисності 

та динамічну імітаційну модель розробки сценаріїв протидії рейдерському 

захопленню. Це дозволить, на думку автора, врахувати прогнозні стани для 

здійснення своєчасних коригуючих впливів з метою обмеження загроз 

внутрішнього та зовнішнього середовища щодо забезпечення економічної 

безпеки підприємств машинобудування (рис. 3.21, стор. 217). 

Дослідження насичене ілюстрованим і табличним матеріалом, що 

полегшує сприйняття роботи. 
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3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна 

Усі розроблені в дисертаційній роботі базисні теоретичні положення є 

новими і оригінальними, висновки та рекомендації, які містить дисертаційна 

робота, мають достатню наукову обґрунтованість та достовірність, що 

підтверджується використанням положень законодавчих та нормативно-

правових актів, офіційних матеріалів Державної служби статистики України, 

фінансової звітності підприємств машинобудування, інформаційно-аналітичних 

матеріалів та результатів дослідження вітчизняних і зарубіжних учених з питань 

формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємств 

машинобудування щодо протидії рейдерству. 

Наукові результати, висновки та рекомендації є теоретичною і методичною 

базою формування конкурентного статусу підприємств машинобудування на 

основі ресурсно-діяльнісного підходу та були отримані за допомогою таких 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: абстрактно-логічний 

аналіз – для теоретичного узагальнення й обґрунтування напрямів та результатів 

дисертаційної роботи; діалектичний, теоретичного узагальнення – для виявлення 

закономірностей у тлумаченні основних понять при формуванні теоретичних 

аспектів забезпечення економічної безпеки підприємств щодо протидії 

рейдерству; системного та статистичного аналізу – для аналізу та оцінювання 

діяльності підприємств машинобудування; метод економетричного моделювання 

на панельних даних – для побудови кореляційно-регресійних економетричних 

моделей оцінки та прогнозування динаміки розвитку досліджуваних процесів; 

метод експертного аналізу – для встановлення коефіцієнтів значущості 

параметрів у моделі; метод імітаційного моделювання сценаріїв із застосуванням 

нечітких множин – для аналізу можливих варіантів розвитку результуючого 

показника – ризику рейдерського захоплення й визначення кращих сценаріїв; 

методи теорії корисності – для вибору і кількісного обґрунтування найбільш 

ефективних управлінських рішень; метод кластерізації – з метою виділення 

функціональних блоків на підставі групування завдань підрозділів служби 

безпеки підприємства; графічний метод – для наочного зображення і 

схематичного представлення теоретичних і практичних результатів дослідження. 

 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів 

Теоретична цінність наукових результатів полягає у розробці підходів до 

формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємств 

машинобудування в напрямку протидії рейдерства. Серед найбільш вагомих 

теоретичних результатів такі: 1) визначення сутності поняття «забезпечення 

економічної безпеки підприємства щодо протидії рейдерству»; 2) удосконалення 

теоретико-методичних положень щодо оцінювання загроз рейдерського 

захоплення підприємств машинобудування; 3) удосконалення організаційних та 

економічних засад механізму забезпечення економічної безпеки підприємств 

машинобудування щодо протидії рейдерству; 4) концептуальний підхід до 



 

 

5 

 

організації підрозділів функціональної структури служби безпеки щодо протидії 

рейдерству в системі економічної безпеки підприємств машинобудування. 

Практичного значення набувають такі результати дослідження: 

1) методичний підхід до комплексного оцінювання впливу параметрів 

загроз на ризик рейдерського захоплення підприємств машинобудування; 

2) аналітико-прикладне забезпечення оцінки, прогнозування й впливу 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на ризик рейдерського 

захоплення підприємств машинобудування; 

3) науково-практичний підхід до оцінювання ефективності управлінських 

рішень забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування щодо 

протидії рейдерству. 

Виконані розробки знайшли практичне застосування у діяльності 

машинобудівних підприємств та органів державного управління. Отримано 

позитивні відгуки про впровадження ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх 

машин» (довідка № 035/2278 від 23.10.2017 р.). Використання комплексу 

методичного забезпечення щодо формування та реалізації механізму 

забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування щодо протидії 

рейдерству дозволило ТОВ «Міжнародна консалтингова компанія «Фенікс» 

удосконалити процес прийняття та адаптації управлінських рішень із 

забезпечення економічної безпеки підприємства у напрямку протидії рейдерству 

(довідка № 273 від 10.04.2018 р.) Методичне забезпечення оцінки ефективності 

управлінських рішень із забезпечення економічної безпеки підприємств 

машинобудування щодо протидії рейдерству впроваджено в роботу 

Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної 

державної адміністрації (довідка № 05-26/161 від 12.01.2018 р.) і 

використовуються в навчальному процесі Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна на факультеті міжнародних відносин та 

туристичного бізнесу при викладанні економічних дисциплін (довідка № 4002/24 

від 11.01.2018 р.). 

 

5. Стиль та мова викладення результатів дисертаційної роботи 

За структурою робота містить вступ, три розділи, висновки і список 

використаних джерел до кожного розділу, загальні висновки, додатки. Робота 

виконана в науковому стилі, її зміст викладено в чіткій логічній послідовності. 

Зміст автореферату й основні положення дисертації, висновки та пропозиції є 

ідентичними. 

 

6. Аналіз публікацій та повнота відображення результатів у авторефераті 

За темою дисертації у відкритому друці опубліковано 17 наукових праць, у 

тому числі 3 статі у наукових фахових виданнях України, 7 статей – у виданнях, 

що входять до міжнародних наукометричних баз, 7 тез доповідей на 

міжнародних науково-практичних конференціях. Загальний обсяг публікацій 

6,15 друк. арк. з яких особисто здобувачеві належить 5,71 ум.-друк. арк., які 
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вичерпно відображають отримані результати дослідження. Опубліковані праці 

відображають основний зміст дисертаційної роботи. Усі одержані результати 

висвітлені у відкритій печаті досить повно. 

Автореферат викладено у науковому стилі, літературною мовою відповідно 

до встановлених вимог. Він у повній мірі відображає зміст дисертації, структуру, 

головні здобутки і положення дисертації. 

Дисертація та автореферат відповідають вимогам, що пред’являються до 

кандидатських дисертацій за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека 

суб'єктів господарської діяльності. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації та 

автореферату 

Відзначаючи загальний високий рівень обґрунтованості теоретичних і 

методичних положень дисертаційної роботи Писаревського М.І., її цілісність та 

логіку викладу матеріалів, можна вказати і на наявність кількох дискусійних 

положень:  

1) у розділі 1 (стор. 21-23) автору доцільно було б більш докладно 

проаналізувати останні зміни в законодавчій базі забезпечення діяльності 

підприємств машинобудування та обґрунтувати їх вплив на стабільність їх 

функціонування та досягнення довгострокових цілей; 

2) слід відзначити обґрунтованість і доцільність виконаного автором 

детального аналізу етапів розвитку рейдерства в Україні. Однак, доцільно було б 

проаналізувати етапи рейдерського захоплення підприємства та можливі дії 

власників або уповноважених осіб, спрямовані на захист активів; 

3) при аналізі загроз рейдерського захоплення підприємств 

машинобудування (стор. 111-115) здобувачем в якості одного з параметрів, що 

характеризує загрозу рейдерського захоплення є фінансово-економічний стан 

підприємств, тобто оцінка вірогідності банкрутства. Не зрозуміло, які саме 

методи використовувалися для розрахунку даного показника; 

4) в дисертаційній роботі автор пропонує механізм забезпечення 

економічної безпеки щодо протидії рейдерству. З наведеної схеми не зрозуміло в 

чому полягає специфіка розробленого автором механізму, чи є запропоновані 

складові універсальними, чи застосовуються індивідуально для кожного 

окремого підприємства з огляду на специфіку його діяльності (рис. 1.5, стор. 74);  

5) з метою прогнозування динаміки розвитку досліджуваних процесів в 

роботі використано методи імітаційного моделювання (стор. 141-142). Не 

зрозуміло, чи враховано автором особливості даних методів, оскільки точність 

прогнозу залежить саме від вибору методу прогнозування та параметрів 

оцінювання; 

6) на стор. 130-132 дисертаційної роботи автор пропонує для оцінювання 

впливу параметрів загроз рейдерського захоплення на показник оцінки ринкової 

вартості підприємства машинобудування використовувати економетричний 

інструментарій на панельних даних. Бажано обґрунтувати вибір методів, що 
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дозволили визначити вплив показників загроз рейдерства на формування рівня 

ризику рейдерського захоплення; 

7) потребує уточнення питання щодо особливостей реалізації сцeнapного 

моделювання в рамках розробки можливих cцeнapіїв poзвитку підпpиємcтвa 

машинобудування в умовах впливу факторів зовнішнього середовища             

(стор. 158). 

Незважаючи на деякі дискусійні положення, які істотно не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації, необхідно зробити висновок про те, що 

дисертація Писаревського Миколи Ілліча на тему: «Механізм забезпечення 

економічної безпеки підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству» 

є самостійною завершеною науковою роботою. 

Зміст дисертаційної роботи відповідає обраній темі, забезпечує досягнення 

поставленої мети та задач дослідження. 

 

8. Загальна оцінка дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота Писаревського Миколи Ілліча є завершеною працею, 

в якій отримані нові науково обґрунтовані результати в галузі економічної 

безпеки суб’єктів господарської діяльності, які в сукупності розв’язують 

актуальне науково-прикладне завдання формування механізму забезпечення 

економічної безпеки підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству. 

Положення дисертаційної роботи містять наукову новизну, мають теоретичну та 

практичну цінність, достатній рівень обґрунтованості та достовірності, виконані 

з використанням сучасних методів наукового пізнання. 

Дисертаційна робота відповідає вимогам нормативних документів        

МОН України до кандидатських дисертацій (зокрема, пп. 9, 11, 12, 13, 14 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року №567 зі змінами і доповненнями). 

Викладена загальна оцінка дисертації є підставою для присудження її автору, 

Писаревському Миколі Іллічу, наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності. 
 

 

 


