
ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

 

 на дисертаційну роботу Цзянбо Юй за темою «Оцінка стану забезпечення 

економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  

(за видами економічної діяльності) 

 

Вивчення дисертаційної роботи на тему «Оцінка стану забезпечення 

економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі», 

автореферату та опублікованих робіт Цзянбо Юй дозволяє сформулювати 

наступні узагальнені висновки щодо актуальності обраної теми, ступеня 

обґрунтованості наукових положень, наданих рекомендацій, їх достовірності, 

новизни та повноти викладення в опублікованих працях. 

1. Актуальність теми дисертаційного дослідження та зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами 

У сучасних умовах нестабільності та суперечності реформаційних 

процесів, що відбуваються в Україні, підприємство, як відкрита система, 

функціонує у складному середовищі, що характеризується постійною 

динамікою та наявністю великої кількості зовнішніх та внутрішніх загроз.  

Таке становище змушує керівництво швидко адаптуватися до нових умов, 

оперативно реагувати на будь-які зміни бізнес-середовища та протистояти 

загрозам з урахуванням чинників невизначеності та нестійкості. Таким чином, 

своєчасне виявлення загроз та запобігання їх виникненню є важливими 

передумовами щодо забезпечення економічної безпеки підприємства.  

Системи економічної безпеки, що існують на сучасних підприємствах 

будівельної галузі, зорієнтовані переважно на захист комерційної таємниці, 

інформаційну безпеку, спостереження за збереженням майна підприємства. 

При цьому, не приділяється достатньої уваги комплексному оцінюванню стану 

забезпечення економічної безпеки на корпоративних підприємствах будівельної 

галузі. А це вкрай важливо для оптимального управління ресурсами 

підприємства, їх ефективного використання, забезпечення стійкого 



  

конкурентоздатного функціонування підприємства, підвищення ефективності 

системи управління. Виникає необхідність у розробці комплексної системи 

оцінки стану забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств 

будівельної галузі. І той факт, що у представленій дисертації розглядається 

саме проблема комплексного оцінювання стану забезпечення економічної 

безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі, є значною перевагою 

роботи та  підтверджує актуальність та своєчасність проведеного дослідження. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (225 найменувань), додатків. Зміст роботи викладений на 

309 сторінках комп’ютерного тексту, містить 25 рисунків, 12 таблиць, 9 

додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено зв'язок із науковими програмами, сформульовано мету та задачі 

дослідження, акцентовано увагу на науковій новизні результатів, отриманих 

особисто дисертантом, та їх практичної реалізації. 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади забезпечення 

економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі» 

систематизовано підходи до визначення економічної безпеки; проаналізовано 

сучасні підходи до формування системи забезпечення ЕБКП, виявлено фактори 

впливу на процес забезпечення ЕБКП будівельної галузі; сформовано 

узагальнену класифікацію загроз ЕБКП та виявлено зовнішні та внутрішні 

ризики функціонування підприємств будівельної галузі; систематизовано 

методичні підходи до оцінки рівня ЕБКП та визначено функціональні 

компоненти ЕБКП для реалізації комбінованого методичного підходу до оцінки 

стану її забезпечення. 

У результаті систематизації теоретико-методичних підходів удосконалено 

визначення ЕБКП будівельної галузі та доведена необхідність застосування 

комбінованого методичного підходу для оцінки стану забезпечення ЕБКП 



  

будівельної галузі. У результаті систематизації існуючих теоретико-

методичних підходів до оцінки рівня ЕБКП достатньо обґрунтовані 

функціональні компоненти економічної безпеки, що застосовуються автором у 

процесі здійснення оцінки стану забезпечення ЕБКП за комбінованим 

підходом. На основі аналізу та систематизації показників оцінки економічної 

безпеки обґрунтовано ключові показники оцінки стану забезпечення ЕБКП 

будівельної галузі за функціональними компонентами. 

В другому розділі – «Аналіз стану та особливостей забезпечення 

економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі» - 

здійснено оцінку стану та перспектив функціонування будівельного комплексу 

України, систематизовано особливості забезпечення управління економічною 

безпекою корпоративних підприємств будівельної галузі; представлені 

результати порівняльного аналізу обраних для дослідження корпоративних 

підприємств будівельної галузі та виявлені фактори загроз ЕБКП будівельної 

галузі за функціональними компонентами. 

Специфіка будівельного ринку визначає специфічні види загроз, а саме: 

загострення конкуренції на обмеженому ринку замовлень та обмеженому 

географічному просторі, монополізація ринку великими будівельними 

підприємствами, наявність корупційних схем при розподілі державних і 

муніципальних замовлень, існування явищ комерційного підкупу при 

отриманні замовлень і розподілі субпідрядів (так звані «відкат» і «зворотний 

відкат») та внутрішнього шахрайства. Сезонність та аритмічність будівельного 

процесу спричиняють такі загрози: вплив погодних ризиків, можливість 

нанесення економічного збитку внаслідок помилок планування; посилення 

проблеми кадрового забезпечення. 

Здійснено порівняльний аналіз функціонування провідних корпоративних 

підприємств будівельної галузі Харківського регіону за ключовими 

показниками кожної фунціональної компоненти у динаміці за три роки (2012-

2014 рр.). Виявлено тенденції зміни запропонованих ключових показниів 

ЕБКП, здійснено розрахунки та визначено тип фінансової стійкості. 



  

Зроблено висновки щодо переважно нестабільного фінансового стану 

підприємств, які досліджуються, що характеризується негативним впивом 

факторів, пов’язаних неефективним рівнем використання ресурсів, зниженням 

результативності діяльності та збитковістю, низькою якістю корпоративного 

управління в умовах нестабільного зовнішнього середовища. 

 У третьому розділі – «Удосконалення оцінювально-аналітичної системи 

забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної 

галузі» – здійснено розробку комплексного методичного підходу до оцінки 

стану забезпечення ЕБКП будівельної галузі; розроблено параметричну модель 

оцінки інтегрального показника загального рівня економічної безпеки; 

визначено стан забезпечення ЕБКП будівельної галузі за рівнем критичності 

стану забезпечення ЕБКП; здійснено позиціювання будівельних підприємств, 

що досліджуються на матриці оцінювання стану забезпечення ЕБКП 

будівельної галузі за функціональними компонентами та рівнем критичності 

відносно середньогалузевих показників; визначено пріоритетні заходи щодо 

запобігання виникненню загроз економічній безпеці корпоративних 

підприємств будівельної галузі, їх нейтралізації та комплексної протидії. 

 У рамках реалізації розробленого комплексного методичного підходу до 

оцінки стану забезпечення ЕБКП запропонована параметрична модель оцінки 

інтегрального показника – загального рівня економічної безпеки, що дозволяє 

визначити значущість кожної функціональної компоненти економічної безпеки 

на основі застосування методів експертних оцінок та економетричного 

інструментарію. 

 Для визначення стану забезпечення ЕБКП будівельної галузі 

пропонується розрахунок спеціального коефіцієнта оцінки рівня критичності 

стану забезпечення ЕБКП як відношення отриманих значень для підприємств, 

що розглядаються до середньогалузевих значень функціональних компонент 

для будівельної галузі України. Шляхом проектування діапазону порогових 

значень рівня критичності за нормалізованими значеннями функціональних 

компонент ЕБКП пропонується виділити такі стани забезпечення ЕБКП: 



  

нормальний, передкризовий, кризовий, критичний. Структурування стану 

забезпечення ЕБКП за рівнем критичності стану забезпечення ЕБКП здійснено 

на матриці шляхом виділення квадрантів на перетині інтегральних значень 

функціональних компонент ЕБКП та рівня їх критичності. 

За такою логічною схемою здобувачем розкрито наукове завдання 

дисертаційного дослідження. 

Наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації дисертаційного 

дослідження є достатньо обґрунтованими, що підтверджується використанням 

як вітчизняних, так і зарубіжних наукових праць, застосуванням таких підходів, 

методів і прийомів дослідження, як системний аналіз, економіко-математичне 

моделювання, аналіз інвестиційних процесів. В роботі широко використані 

статистичні дані, інформація щодо діяльності низки будівельних компаній. 

Достовірність положень і методичних розробок дисертаційної роботи 

підтверджується їхньою апробацією на науково-практичних конференціях, 

публікацією у фахових виданнях та впровадженням результатів дисертаційного 

дослідження в діяльність підприємств будівельної галузі. 

Наукове значення одержаних результатів дослідження. Науковий 

результат дисертації полягає у систематизації теоретико-методичних підходів 

до визначення та оцінки рівня економічної безпеки корпоративних 

підприємств, розробці комбінованого методичного підходу до оцінки стану 

забезпечення економічної безпеки, удосконаленні методичного підходу до 

оцінки рівня економічної безпеки за системою ключових показників, 

згрупованих за функціональними компонентами. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає, зокрема, у 

наступних конкретних результатах, отриманих особисто дисертантом (у 

порядку викладу матеріалу): 

- на базі систематизації теоретико-методичних підходів до визначення та 

забезпечення економічної безпеки з виявленням галузевих особливостей 

будівельної галузі набув подальшого розвитку підхід до визначення 

економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі, що 



  

визначається як складна багатофакторна категорія, яка характеризує стан 

захищеності підприємства від зовнішніх та внутрішніх небезпек та загроз, 

при якому забезпечується здатність підприємства до розширеного 

самовідтворення, своєчасного реагування на диспропорції й дисбаланси та 

підвищення конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі для 

захисту економічних інтересів усіх груп зацікавлених осіб у системі 

корпоративних відносин за функціональними компонентами (с. 12-39);  

- узагальнено методичні підходи до оцінки рівня ЕБКП та визначено 

функціональні компоненти економічної безпеки з врахуванням специфіки 

будівельної галузі в контексті реалізації удосконаленого автором 

комбінованого методичного підходу до оцінки стану її забезпечення (с. 55-

66); 

- розроблено комбінований методичний підхід до оцінки рівня економічної 

безпеки на прикладі корпоративних підприємств будівельної галузі із 

застосуванням інтегрального критерію оцінки загального рівня економічної 

безпеки в розрізі функціональних компонент, що враховують техніко-

технологічну, ділову, інтелектуально-кадрову, фінансову, інформаційну, 

результативності діяльності, силову, інституційно-правову, організаційно-

логістичну, екологічну, інноваційно-інвестиційну, маркетингову, 

корпоративну складові та розраховується за розробленою автором 

параметричною моделлю із використанням удосконаленою автором 

послідовності формування системи оцінки стану забезпечення економічної 

безпеки (с. 60-66, 128-138);     

- проведено інтегральне оцінювання загального рівня ЕБКП за 

функціональними компонентами із застосуванням параметричної моделі 

оцінки інтегрального показника – загального рівня економічної безпеки, що 

дозволяє визначити значущість кожної функціональної компоненти 

економічної безпеки на основі застосування методів експертних оцінок та 

економетричного інструментарію (с. 139 - 142); 



  

- здійснено моделювання стану забезпечення економічної безпеки 

корпоративних підприємств будівельної галузі за рівнем критичності та 

інтегральними функціональними компонентами шляхом проектування 

діапазону порогових значень рівня критичності за нормалізованими 

значеннями функціональних компонент ЕБКП та позиціюванням обраних 

для дослідження підприємств в підсумковій таблиці з наведенням середніх 

(за останні три роки) значень нормалізованих показників оцінки стану 

забезпечення ЕБКП (с. 143 – 147); 

- на базі здійснення комплексного оцінювання стану забезпечення економічної 

безпеки визначено пріоритетні заходи щодо запобігання виникненню загроз 

ЕБКП будівельної галузі, їх нейтралізації та комплексної протидії. Зокрема, 

для забезпечення нормального стану ЕБКП в системі корпоративного 

управління запропоновано створити спеціальний організаційний підрозділ, 

діяльність якого спрямована на протидію економічним та фінансовим 

порушенням і злочинам, їх попередження та забезпечення захисту від 

порушень та злочинних дій посадовців і робітників компаній, проведення 

профілактичної роботи, застосування спеціальної техніки щодо забезпечення 

захисту тощо  (с.147-161). 

3. Практичне значення одержаних результатів 

Практична значимість одержаних наукових результатів полягає у 

можливості використання запропонованих рекомендацій щодо оцінки стану 

забезпечення ЕБКП будівельної галузі. 

Результати дослідження впроваджені й використані в практиці  

ПАТ «Трест Житлобуд-1» для удосконалення організаційно-економічного 

забезпечення оцінки стану ЕБКП (довідка № 1076 від 19.09.2014 р.); 

методичний підхід до оцінки стану забезпечення економічної безпеки 

підприємств ПАТ "Південспецатоменергомонтаж" для удосконалення 

інформаційно-аналітичного забезпечення комплексної системи економічної 

безпеки підприємства (довідка № 133 від 6.11.2014 р.). Комплексна система 

оцінки стану забезпечення ЕБКП впроваджена в діяльність ТОВ «Бар’єр. 



  

Безпека бізнесу» для підвищення якості надання послуг щодо забезпечення 

ЕБКП (довідка № 15 від 23.01.2015  р.).  

4. Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих працях 

В опублікованих автором роботах знайшли відображення всі положення, 

висновки та рекомендації, сформульовані в дисертації (16 наукових праць у 

фахових наукових журналах і збірниках наукових праць). Результати 

досліджень та рекомендації дисертаційної роботи доповідалися та схвалені на 6 

науково-практичних конференціях. Обсяг публікацій здобувача становить 4,2 

д.а., з них особисто авторові належить 3,5 д.а.   

Автореферат дисертації Цзянбо Юй у повній мірі відображає зміст, 

структуру, основні положення, висновки і рекомендації, які виносяться на 

захист, і є ідентичними результатами дисертаційної роботи. 

5. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертація викладена українською мовою, оформлена у повній 

відповідності з нормами і правилами МОН України, є завершеною науковою 

роботою. Рівень проведених досліджень, викладених у дисертації, відповідає 

сучасним вимогам до науково-дослідних робіт, що виконуються в 

Національних університетах України. Автореферат за структурою і технічним 

оформленням відповідає визначеним МОН стандартам. Зміст автореферату 

відповідає змісту дисертаційної роботи. 

6. Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

1. Розглядаючи особливості управління процесом забезпечення 

економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі (на стор. 

40-54), автор наголошує на доцільності забезпечення постійного моніторингу, 

діагностики та прогнозування функціональних складових економічної безпеки. 

Проте в рамках сформованого комплексного підходу до оцінки стану 

забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної 

галузі перевага надається інформаційній базі минулого періоду. Було б 

доцільно передбачити впровадження системи раннього попередження кризових 



  

процесів діяльності будівельного підприємства за функціональними 

компонентами економічної безпеки на основі моніторингу, прогнозування та 

розпізнавання негативних тенденцій з врахуванням нарощування 

макроекономічних дисбалансів 

2. Автором на основі аналізу та систематизації факторів, що впливають 

на оцінку рівня економічної безпеки обґрунтовано ключові показники оцінки 

стану забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств 

будівельної галузі за функціональними компонентами з врахуванням специфіки 

будівельної галузі (стор. 54-66). Проте, при формуванні інтегрального 

показника безпеки було б доцільно задіяти ієрархічну структуру (дерево) 

критеріїв із плаваючими (змінними) показниками та процедури нечіткого 

комплексного оцінювання впливу компонент.  

3. У рамках реалізації розробленого комплексного методичного підходу 

до оцінки стану забезпечення ЕБКП автором запропонована параметрична 

модель оцінки інтегрального показника – загального рівня економічної безпеки, 

що дозволяє визначити значущість кожної функціональної компоненти 

економічної безпеки на основі застосування методів експертних оцінок та 

економетричного інструментарію (стор. 137-141). Проте, параметрична модель 

оцінки інтегрального показника потребує подальшого удосконалення, а саме 

при її  розробці автор виходив з лінійного характеру моделі та спирався на 

статистичні методи. У той же час характер вхідних даних потребує більш 

детального їх аналізу. У першу чергу при формуванні моделі слід дослідити 

нелінійні зв’язки між її компонентами, для чого задіяти попередній сингулярній 

аналіз даних, а також використати апарат нейромереж. 

4. Результати дослідження розвитку будівельної галузі в Україні із 

визначенням специфічних загроз будівельного ринку доцільно було б 

завершити рекомендаціями щодо зменшення їх негативного впливу.  

5. Автором розроблено пріоритетні заходи щодо запобігання виникненню 

загроз економічній безпеці корпоративних підприємств будівельної галузі, їх 

нейтралізації та комплексної протидії. Бажано було б обґрунтувати вибір 



  

заходів за кожною функціональною складовою економічної безпеки, 

враховуючи стан критичності забезпечення економічної безпеки. 

6. У третьому розділі роботи для забезпечення нормального стану ЕБКП 

пропонується створити умови для функціонування спеціального 

організаційного підрозділу. Доцільно було б додатково розкрити, які саме 

умови необхідно сформувати, а також оцінити очікуваний ефект від його 

діяльності. 

7. На базі виконаних досліджень доцільно розробити модель 

інформаційної системи, яка б могла використовуватись для відпрацювання дій 

спецпідрозділів з економічної безпеки в он-лайн режимі. 

8. У роботі запропоновано склад ключових показників для оцінки рівня 

економічної безпеки будівельного підприємства. Було б доцільно удосконалити 

інформаційно-аналітичне забезпечення системи забезпечення економічної 

безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі шляхом розробки 

системи регістрів для обліку значень ключових показників економічної 

безпеки, систематизації їх складу, виявлення інформаційних зв’язків, 

формалізації процедури наповнення та отримання закінченої моделі бази даних 

для подальшого вирішення завдань у сфері інформаційної безпеки.  

Однак дискусійні питання, окремі зауваження та відзначені недоліки не 

знижують наукової цінності дисертаційної роботи, актуальності практичних 

результатів та методичних рекомендацій. 

7. Загальний висновок 

Дисертаційна робота «Оцінка стану забезпечення економічної безпеки 

корпоративних підприємств будівельної галузі», виконана Цзянбо Юй, вирішує 

важливе наукове завдання розробки теоретико-методичних положень та 

обґрунтування практичних рекомендацій щодо удосконалення оцінки стану 

забезпечення економічною безпеки корпоративних підприємств будівельної 

галузі. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою та відповідає 

вимогам МОН України, які висуваються до робіт на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук, зокрема, пп. 9, 11, 12 «Порядку  



  

 


