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Актуальність теми дослідження та її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами. 

Надзвичайно складні умови господарювання, що характерні для сучасної 

економічної ситуації в країні, значно погіршують становище підприємств 

машинобудування, що послаблює їх конкурентні позиції на міжнародних 

ринках, знижує рівень конкурентоспроможності продукції, обмежує 

перспективи їх подальшого розвитку. Машинобудівний комплекс як 

системоутворююча складова вітчизняної економіки створює передумови для 

інноваційного оновлення виробництва та впровадження досягнень науково-

технічного прогресу. Однак, кризовий стан національної економіки, погіршення 

фінансового стану машинобудівних підприємств, посилення ризику 

рейдерських захоплень висувають перед підприємствами галузі завдання 

формування ефективного механізму забезпечення економічної безпеки 

підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству. Розробка та 

реалізація заходів, спрямованих на попередження та нейтралізацію загроз 

економічної безпеки підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству є 

безперечно стратегічно важливим завданням для стабільного розвитку 

підприємств галузі машинобудування у майбутньому та досягнення 

стратегічних орієнтирів.  

На жаль, сьогодні практично відсутні концептуальні засади формування 

механізму забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування 

щодо протидії рейдерству, що негативно впливає на економічний розвиток 

країни в цілому та, зокрема, галузі машинобудування, і актуалізує обрану тему 

дисертаційної роботи Писаревського М.І. 

Незважаючи на активний розвиток наукової думки з цієї проблематики, 

дослідження не охоплюють усієї сукупності питань такого складного та 

багатовимірного процесу, яким є формування механізму забезпечення 

економічної безпеки підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству 

з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо розробки 

універсальних й специфічних управлінських рішень в напрямку протидії 

рейдерському захопленню.  

В умовах необхідності забезпечення формування ефективного механізму 

забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування щодо 

протидії рейдерству потребують подальшого дослідження: визначення змісту 

поняття «забезпечення економічної безпеки підприємства щодо протидії 

рейдерству»; узагальнення організаційних та економічних засад механізму 

забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування щодо 

протидії рейдерству; обґрунтування концептуальних підходів до організації 



підрозділів функціональної структури служби безпеки щодо протидії 

рейдерству в системі економічної безпеки підприємств машинобудування; 

розробка теоретико-методичних положень щодо оцінювання загроз 

рейдерського захоплення підприємств машинобудування; удосконалення 

аналітико-прикладного забезпечення оцінки, прогнозування й впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища на ризик рейдерського захоплення 

підприємств машинобудування; підходів до комплексного оцінювання впливу 

параметрів загроз на ризик рейдерського захоплення підприємств 

машинобудування; оцінювання ефективності управлінських рішень 

забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування щодо 

протидії рейдерству.  

В умовах негативного впливу зовнішнього та нестабільності 

внутрішнього середовища функціонування підприємств машинобудування 

окреслені проблеми потребують постійного дослідження та обґрунтування цих 

процесів з боку науковців. Тому, актуальність і своєчасність дисертаційного 

дослідження Писаревського М.І. на тему «Механізм забезпечення економічної 

безпеки підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству» не викликає 

сумнівів. 

Дисертаційна робота тісно пов’язана із науково-дослідними роботами, що 

виконувалися у Харківському національному університеті міського 

господарства імені О.М. Бекетова «Інформаційно-аналітичне забезпечення 

функціонування системи управління фінансово-економічною безпекою 

суб’єктів господарювання України в сучасних умовах: теорія, методологія, 

практика» (ДР №0116U005339), Українській академії друкарства «Розроблення 

теоретико-методологічних підходів здійснення обліково-аналітичного 

забезпечення процесу гарантування економічної безпеки промислових 

підприємств» (ДР №0116U004759) та «Обліково-аналітичне забезпечення 

управління економічною безпекою підприємства» (ДР №0116U008317). 

 

Основні результати, наукові положення і їх наукова новизна. 

Наукова новизна результатів дослідження, одержаних автором, являє 

собою узагальнення теоретико-методичних засад та обґрунтування практичних 

рекомендацій щодо формування механізму забезпечення економічної безпеки 

підприємств машинобудування в напрямку протидії рейдерству.  

На основі аналізу існуючих дефініцій в дисертаційній роботі розвинуто 

понятійно-категоріальний апарат дослідження, відмінною рисою якого є 

врахування багатоаспектності змістовних характеристик дефініцій «економічна 

безпека підприємства» та «рейдерство», що дає можливість вдосконалити 

теоретико-методичне підґрунтя забезпечення економічної безпеки в напрямку 

зміцнення фінансового становища підприємства в часі та просторі, захисту 

майнових інтересів від рейдерських захоплень (рис. 1.3, с. 65). 

Значний інтерес представляє запропоновані організаційні та економічні 

засади механізму забезпечення економічної безпеки підприємств 

машинобудування щодо протидії рейдерству, що базуються на коригуванні 

організаційної структури забезпечення економічної безпеки підприємств 

машинобудування, яку доповнено відділеннями та групами в напряму протидії 

рейдерству (рис. 1.15, с. 74). Це надало можливість автору розробити комплекс 



якісних та своєчасних управлінських рішень щодо реалізації стратегічних і 

тактичних заходів забезпечення ефективного функціонування підприємств 

машинобудування. 

З позиції сучасної методології обґрунтованими є: по-перше, теоретико-

методичні положення щодо оцінювання загроз рейдерського захоплення 

підприємств машинобудування, які передбачають реалізацію багаторівневої 

системи завдань (с. 111-115), що дозволяє з більшим ступенем достовірності 

оцінити стан підприємств машинобудування з точки зору можливості їх 

рейдерського захоплення та створює інформаційну базу для прийняття 

ефективних управлінських рішень; по-друге, методичний підхід до 

комплексного оцінювання впливу параметрів загроз на ризик рейдерського 

захоплення підприємств машинобудування, який ґрунтується на застосуванні 

економіко-математичного інструментарію та слугує підґрунтям для 

забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування щодо 

протидії рейдерству (рис. 2.17, с. 140). 

Високою практичною цінністю відрізняється запропоноване дисертантом 

аналітико-прикладне забезпечення оцінки, прогнозування й впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища на ризик рейдерського захоплення 

підприємств машинобудування, яке надає змогу 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, які будуть 

ураховувати повний спектр факторів, причин та умов протікання даних 

процесів. Застосування системно-динамічного сценарного підходу, побудова 

структурної схеми причинно-наслідкових зв’язків елементів досліджуваного 

процесу на основі методу аналізу ієрархій, на думку автора, дозволить 

розробити управлінські впливи на ситуацію та створити систему протидії 

рейдерству (рис. 2.18, с. 142). 

Цілісність та завершеність дисертаційній роботі надає запропонований 

автором науково-практичний підхід до оцінювання ефективності управлінських 

рішень забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування щодо 

протидії рейдерству, що базується на використанні методу багатокритеріального 

вибору стратегічних альтернатив на основі нечітких множин, теорії корисності та 

динамічної імітаційної моделі розробки сценаріїв протидії рейдерському 

захопленню (рис. 3.21, с. 217). 

Також, серед найбільш значущих наукових результатів слід виділити 

концептуальний підхід до організації підрозділів функціональної структури 

служби безпеки щодо протидії рейдерству в системі економічної безпеки 

підприємств машинобудування, який, на відміну від існуючих, дозволив 

вирішити завдання синтезу функціональної структури для реалізації механізму 

забезпечення економічної безпеки в рамках захисту від рейдерства, становить 

науково-методичний базис практичних дій щодо нівелювання загроз 

рейдерського захоплення на основі сформованого аналітико-інформаційного 

забезпечення та процесно-структурованого підґрунтя їх оцінки (рис. 3.26, с. 

241). 

 

 



Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових досліджень, 

висновків і рекомендацій, що наведено в дисертації. 

Розглянуті в роботі питання висловлені в логічній послідовності та  

достатньо обґрунтовані. Висновки є логічним завершенням проведених  

автором досліджень та формулюють їх результати. Наведені в роботі 

рекомендації, засновані на здобутках дисертанта, представляють інтерес як для 

науки, так і для практики. Результати дисертаційної роботи підтверджено 

відповідною апробацією на міжнародних науково-практичних конференціях та 

впроваджено на підприємствах різних сфер господарювання, навчальному 

процесі.  

В цілому, аналіз дисертаційної роботи, опублікованих праць та автореферату 

Писаревського М.І. дозволяє зробити висновки про достатній ступінь 

обґрунтованості та наукову достовірність отриманих результатів. Автореферат 

відповідає змісту та основним положенням дисертаційної роботи.  

Для виконання визначеного у роботі переліку завдань і досягнення мети 

дослідження загалом використаний розгалужений методичний інструментарій. 

У ході дослідження використано такі методи: 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. 

 

Теоретичне та практичне значення одержаних автором наукових 

результатів. 

Узагальнення та розробка теоретико-методичних положень та практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення процесу формування механізму 

забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування в напрямку 

протидії рейдерству дають право зробити висновок про важливе наукове 

значення дисертаційної роботи. Результати дослідження, які становлять його 

новизну, доведено до конкретних методичних і практичних рекомендацій.  

Наявні в роботі результати є придатними для застосування в практичній 

діяльності на машинобудівних підприємствах та в навчальному процесі під час 

підготовки фахівців економічного напрямку. Зокрема, пропозиції 

Писаревського М.І., доведені до рівня конкретних пропозицій і методичних 



розробок знайшли практичне застосування на ПрАТ «Кременчуцький завод 

дорожніх машин» (довідка № 035/2278 від 23.10.2017 р.), ТОВ «Міжнародна 

консалтингова компанія «Фенікс» (довідка № 273 від 10.04.2018 р.). Методичні 

та практичні рекомендації щодо 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.) та використовуються в навчальному процесі на 

факультеті міжнародних відносин та туристичного бізнесу Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна при викладанні дисциплін 

«Стратегічний маркетинг та менеджмент», «Економіка підприємства», «Бізнес-

планування готельно-ресторанної справи» (довідка № 4002/24 від 11.01.2018 

р.). 

 

Стиль та мова викладення результатів дослідження. 

Дисертаційна робота характеризується науковим стилем викладання. 

Розділи та підрозділи дисертації представлено у логічному зв’язку і 

послідовності. Викладені результати достатньо повно обґрунтовано та 

аргументовано. Зміст дисертації відповідає спеціальності 21.04.02 – економічна 

безпека суб'єктів господарської діяльності.  

 

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 

фахових виданнях. 

Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 17 наукових 

працях, з яких 3 – статті в наукових фахових виданнях України, 7 – статті у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 7 – матеріали 

конференцій. Загальний обсяг публікацій – 6,15 д. а., з них особисто автору 

належить 5,71 д. а. 

Результати досліджень пройшли достатню апробацію на міжнародних 

науково-практичних конференціях. Автореферат дисертації забезпечує 

ідентичність основних положень, висновків і рекомендацій дисертаційної 

роботи. 

Дисертація та автореферат відповідають вимогам, що пред’являються до 

кандидатських дисертацій за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека 

суб'єктів господарської діяльності. 

 

Дискусійні положення та зауваження. 

Незважаючи на загальну високу оцінку, робота не позбавлена окремих 

недоліків. Серед них: 

1. У табл. 1.10 (с. 60) дисертаційної роботи подано теоретичні підходи 

до структурного складу поняття «рейдерство», які склали методичне підґрунтя 

забезпечення економічної безпеки підприємства у напрямку захисту від 

рейдерських захоплень. Однак необхідно більш детально обґрунтувати 

принципи вибору підходів, які, на думку автора роботи, становлять основу 

формування ефективного механізму забезпечення економічної безпеки щодо 

протидії рейдерству. 



2. Потребує обґрунтування склад системи показників для оцінювання 

рівня загроз рейдерського захоплення підприємства машинобудування (рис. 2.1, 

с. 111). Запропоновані в дисертаційній роботі показники оцінювання загроз 

рейдерського захоплення підприємства машинобудування не достатньо повно 

враховують особливості діяльності підприємств машинобудування з 

урахуванням негативних явищ у сфері корпоративного управління.  

3. У дисертації на рис. 2.18 (с. 142) наведено аналітико-прикладне 

забезпечення оцінки, прогнозування й впливу факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища на ризик рейдерського захоплення підприємств 

машинобудування, на якому базується розробка та реалізація ефективних 

рішень щодо протидії рейдерству. Для більшої наочності бажано навести дану 

схему в авторефераті. 

4. У роботі запропоновано науково-практичний підхід до оцінювання 

ефективності управлінських рішень щодо забезпечення економічної безпеки 

підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству (рис. 3.21, с. 217). 

Автору доцільно більш докладно охарактеризувати кожну локальну складову та 

ґрунтовно пояснити, чому саме комбінація зазначених елементів дозволить 

підвищити якість прийнятих до реалізації альтернатив розвитку на основі 

невипадкового вибору комплексних заходів для відповідного рівня захисту від 

рейдерства з урахуванням їх корисності для підприємства. 

5. У дисертації наведено базову когнітивну імітаційну модель 

формування ризику рейдерського захоплення підприємств машинобудування 

(рис. 2.21, с. 147), яка є основою для урахуванням повного спектру факторів, 

причин та умов протікання процесів протидії рейдерству і розкриває один з 

аспектів сутності наукового результату (с. 13), але в авторефераті вона не 

знайшла відображення. 

6. При розробці типової організаційної структури департаменту 

безпеки підприємства машинобудування з урахуванням відділень та груп для 

протидії рейдерству (табл. 3.26, с. 241) необхідно приділити увагу вибору 

джерел фінансового забезпечення запропонованих заходів, що дозволить 

отримати адекватну оцінку ефективності діяльності створених структур. 

7. Підтверджуючи теоретичну цінність та методичну чіткість 

дисертації слід зазначити, що в авторефераті слід більш детально 

охарактеризувати системність і обґрунтованість застосування наукових методів 

дослідження, які надають оригінальність роботі в цілому. 

Однак, висловлені зауваження не применшують цінності дисертаційної 

роботи, не мають принципового характеру, тому не знижують теоретичну і 

практичну цінність дисертації Писаревського М.І. та не впливають на її 

достатньо високу оцінку. 

 

Загальна оцінка роботи та її відповідність встановленим вимогам. 

Дисертація Писаревського Миколи Ілліча на тему: «Механізм 

забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування щодо 

протидії рейдерству» виконана на високому науковому рівні, є закінченою 

науково-дослідною роботою, містить нові підходи щодо процесу формування 

механізму забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування  



щодо протидії рейдерству, в якій отримані науково обґрунтовані результати, що 

мають теоретичне та практичне значення. 

Надруковані статті та автореферат відображають основні положення 

виконаного дослідження. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в 

дисертаційній роботі використано лише ті ідеї та положення, що отримані 

особисто автором. Основні результати дослідження апробовано і схвалено на 

міжнародних науково-практичних конференціях та впроваджено на 

підприємствах машинобудування.  

Враховуючи актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, можна 

стверджувати, що дисертаційна робота Писаревського Миколи Ілліча на тему: 

«Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування 

щодо протидії рейдерству» за своїм змістом відповідає вимогам, що 

пред'являються до кандидатських дисертацій та відповідає пунктам 9, 11, 12, 

13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567 зі змінами і 

доповненнями. 

Враховуючи теоретичну та практичну значущість дослідження, вважаю, 

що Писаревський Микола Ілліч заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека 

суб'єктів господарської діяльності. 

 

 
 

 


