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ВІДГУК 

 

офіційного опонента на дисертаційну роботу  

Пересипкіна Михайла Миколайовича 

 «Кадрове забезпечення системи економічної безпеки  

суб’єктів господарської діяльності України в умовах євроінтеграції», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  

за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів  

господарської діяльності 

 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи. Сьогодні, в транзитивних 

соціально-політичних та економічних умовах, існування та ефективна робота 

суб'єктів господарювання цілком залежить від якості забезпечення їх 

економічної безпеки. В даному процесі особливу роль відіграє кадровий 

потенціал, ключовим стає компетентність працівників, відповідність їх знань 

викликам сьогодення, а підготовка фахівців відповідного рівня для закладу 

вищої освіти стає пріоритетним завданням. Потребує змін на базі наукового 

обґрунтування і навчальний процес у закладах вищої освіти щодо 

запровадження системи безперервного підвищення кваліфікації фахівців з 

економічної безпеки, застосування «моделі навчання протягом життя», 

об'єднання зусиль науковців та фахівців-практиків при підготовці спеціалістів з 

економічної безпеки.  

 Теоретико-методичні положення та практичні рекомендації щодо 

формування системи кадрового забезпечення економічної безпеки суб’єктів 

господарської діяльності (СГД) обговорені в наукових розробках вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Проте залишаються невирішеними деякі питання розробки 

інформаційно-аналітичного забезпечення формування моделі підготовки 

фахівців з економічної безпеки. Отже, важливість теоретичного підґрунтя та 

практичної реалізації напрямів щодо удосконалення системи кадрового 
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забезпечення економічної безпеки СГД в умовах євроінтеграції, підвищення 

компетентностей на всіх етапах освітнього процесу доводить актуальність теми 

даного дослідження. 

Теоретичну та практичну значимість роботи посилює зв'язок з планом 

науково-дослідних робіт Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова в межах державної бюджетної тематики 

«Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування системи управління 

фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання України в 

сучасних умовах: теорія, методологія, практика» (Етап 1 – 2016 р., Етап 2 – 

2017 р., номер державної реєстрації 0116U005339). Автором запропоновано 

підходи до організації підготовки фахівців з економічної безпеки для СГД.  

З метою удосконалення кадрового забезпечення системи економічної 

безпеки СГД у дисертаційній роботі теоретичні висновки підкріплені 

положеннями та рекомендаціями щодо практичного застосування. 

Інформаційно-аналітичну модель забезпечення підготовки фахівців із 

економічної безпеки впроваджено в правозастосовну й нормативну діяльність 

Секретаріату Кабінету Міністрів України (довідка № 5452/0/2-18 від 17.04.18), 

зокрема в Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017  № 1009-р 

«Про схвалення Концепції створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури», а також знайшли своє відображення у проекті Закону України 

«Про критичну інфраструктуру та її захист», який планується до подання 

урядом до Верховної Ради України як ініційований у 2018 році; у роботу     

ТОВ «Спектр-Оіл» (довідка № 14/0/4-18 від 13.03.18). Окремі результати 

досліджень впроваджено в діяльність КП «Харківводоканал» (довідка № 19/4-

ПД 18 від 21.02.2018), ПАТ «Трест Житлобуд-1» (довідка № 172/10-8 від 

05.10.2017). Також результати дослідження застосовуються у навчальному 

процесі кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова під час 

викладання таких дисциплін, як «Стратегічний та інноваційний менеджмент в 

сфері фінансово-економічної безпеки», «Комплексне забезпечення фінансово-
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економічної безпеки», «Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства» для студентів магістрів спеціальності 

«Менеджмент», освітньої програми «Управління фінансово-економічною 

безпекою» та курсовому й дипломному проектуванні (довідка від 14.02.2018). 

Отже, теоретична й практична значимість визначених питань для СГД, їх 

наукова новизна обумовили актуальність теми дисертаційної роботи. 

 Ступінь обґрунтованості наукових положень дисертаційної роботи, 

їх достовірності й новизни. Дисертаційна робота Пересипкіна М.М. має 

структуру, яка складається із вступу, трьох розділів, висновків, переліку 

використаних джерел, додатків. У результаті аналізу змісту дисертації 

визначено, що досягнута мета, вирішені поставлені завдання, отримані 

результати характеризуються науковою новизною, мають теоретичну й 

практичну цінність. Для проведення дослідження використані сучасні методи: 

теоретичного узагальнення, системного аналізу, методи порівняльного аналізу,  

графічно-аналітичний метод, фінансово-економічного та статистичного аналізу,  

спостереження й письмового опитування за допомогою анкет.  

В першому розділі роботи надано теоретичні підходи щодо визначення 

поняття економічна безпека та її складових, основних функцій та напрямів 

розвитку економічної безпеки СГД. Виявлено особливості кадрового 

забезпечення системи економічної безпеки СГД, серед яких виокремлено 

функціональні складові: інтелектуально-кадрову, фінансову, технологічну, 

правову, інформаційну, екологічну, силову. 

В рамках інтелектуально-кадрової складової було проведено оцінку 

загроз негативних дій і негативних впливів на економічний стан СГД,  

розроблено концептуальну модель кадрового забезпечення системи 

економічної безпеки. На цій базі сформовано вимоги до кадрового забезпечення 

в системі економічної безпеки СГД, виділено внутрішні суб’єкти 

(засновники/керівник підприємства, керівники підрозділів безпеки, фахівці з 

безпеки), та зовнішні суб’єкти кадрового забезпечення в системі економічної 

безпеки СГД. Власні дослідження автора підкріплені міжнародним досвідом 
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підготовки фахівців у галузі безпеки, а також аналізом міжнародної нормативної 

бази (стандартів ISO).  

Другий розділ присвячено процесам підвищення уваги до питань безпеки 

у вищий освіті України, перспективам запровадження концепції «навчання 

протягом життя», системі підготовки фахівців у сфері безпеки. Обґрунтовано, 

що рівень знань, адекватний сучасним потребам, який можна досягти шляхом 

орієнтування знань та навичок на ринку праці, а також тісної співпраці освітніх 

закладів із підприємствами є актуальним напрямом сучасної системи підготовки 

кадрів. Проведено оцінку сучасного стану кадрового забезпечення економічної 

безпеки на прикладі обраних для дослідження СГД,  здійснено інтегральне 

оцінювання рівня економічної безпеки СГД з виокремленням інтелектуально-

кадрової складової. 

Автором встановлено, що ефективності системи забезпечення 

економічної безпеки СГД заважає недостатня укомплектованість фахівцями з 

безпеки, відсутність моніторингу процесу забезпечення економічної безпеки, 

невідповідність інтелектуального рівня працівників (кваліфікація кадрів), що 

корелює із зниженням рівня продуктивністю праці  та трудової дисципліни,. 

 Економіко-статистичними методами визначено фактори, які впливають 

на результат діяльності СГД, серед яких: залучення висококваліфікованих 

фахівців; запровадження іноземного досвіду; проведення діяльності щодо 

формування та здійснення кадрового забезпечення економічної безпеки. На 

підставі регресійної моделі здійснено оцінку перспектив розвитку підприємств. 

За даними факторного аналізу, визначено найхарактерніші особливості організації 

та здійснення кадрового забезпечення системи економічної безпеки СГД, із 

застосуванням кореляційного аналізу визначено ступінь зв’язку між 

компонентами, які характеризують кадрове забезпечення системи економічної 

безпеки СГД.  

У третьому розділі розроблено модель модернізації освіти в галузі безпеки 

на підставі системного аналізу отриманих даних щодо міжнародного та 

українського досвіду, оцінки наявної системи кадрового забезпечення 
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економічної безпеки СГД та сучасного стану освітньої діяльності щодо 

підготовки фахівців в галузі безпеки підприємств. Обґрунтовано, що 

специфічною особливістю економічної безпеки є наступні риси: орієнтація  на 

дослідження сутності, змісту, методів, форм, органів, сил та засобів гарантування 

безпеки СГД за умови впливу внутрішніх та зовнішніх чинників; спрямування не 

тільки професійної, а й академічної підготовки на формування ключових 

компетенцій на всіх етапах навчання у ЗВО; постійну підтримку освітнього 

процесу з боку бізнесу через трансфер знань і вмінь; модернізацію засобів 

викладання; постійний моніторинг здійснюваної роботи стосовно щоденного 

досягнення прогресу у справі готовності здобувачів вищої освіти працювати 

фахівцями сфери економічної безпеки.  

Автором розроблено методичний підхід до моніторингу кадрового 

забезпечення системи економічної безпеки СГД із застосуванням  

кваліметричної моделі оцінки процесу забезпечення економічної безпеки СГД, 

яка дає змогу визначити шляхи вдосконалення процесу економічної безпеки 

СГД, використовувати її для проведення порівняльної оцінки процесу 

економічного захисту та безпеки  на різних підприємствах. 

Для вдосконалення системи підготовки фахівців у сфері економічної 

безпеки та перепідготовки фахівця з вищою освітою запропоновано такі заходи: 

удосконалення стандартів вищої освіти; удосконалення організації освітнього 

процесу; заходи у напрямі організаційно-методичної підтримки СГД.  

 Таким чином, наукові положення, висновки, методичні підходи, які 

отримані в результаті розробки теоретико-методичних положень та практичних 

рекомендацій щодо формування кадрового забезпечення системи економічної 

безпеки СГД, становлять значний внесок у розвиток економічної науки,  мають 

високу ступінь обґрунтованості, достовірності й новизни. 

 Ступінь наукової новизни результатів дисертаційної роботи. До 

важливих результатів, отриманих у дисертаційній роботі, що становлять 

наукову новизну відносяться такі положення:  
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удосконалено напрями моніторингу процесу кадрового забезпечення 

системи економічної безпеки СГД завдяки кількісному оцінюванню та  

застосуванню кваліметричної моделі, яка описує процес забезпечення системи 

економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності та виявляє недоліки 

процесу кадрового забезпечення системи. Модель надає можливість робити 

порівняльну оцінку роботи за окремими напрямами, отримати оцінку 

загального рівня (високий, середній, низький) процесу забезпечення 

економічної безпеки СГД; 

удосконалено методичний підхід формування вимог до суб’єктів 

кадрового забезпечення в системі економічної безпеки СГД, їх підбору й найму, 

підготовки та навчання, підвищення кваліфікації та раціонального 

використання з урахуванням стану й перспектив розвитку професіоналізації 

навчальної діяльності майбутніх фахівців сфери безпеки і моделювання змісту 

навчання професійної спрямованості відповідно до прогнозів щодо кількісних і 

якісних потреб у кадрах; 

 розвинуто концепцію підготовки та перепідготовки фахівців у галузі 

безпеки шляхом поєднання комплексних заходів за основними пріоритетними 

напрямами, а саме: утворення координаційної ради, робочої групи з функціями 

контролю процесу освіти фахівця з безпеки; врахування в програмах 

особливостей галузей, підприємств, загроз та можливостей в начальних 

програмах; удосконалення системи комунікації з фахівцями-практиками; 

удосконалення організації методичної допомоги у формуванні ефективного 

кадрового забезпечення в системі економічної безпеки СГД; 

розвинуто понятійно-термінологічний шляхом визначення категорії 

кадрового забезпечення системи економічної безпеки СГД як комплексу дій, 

спрямованих на пошук, оцінку і встановлення заздалегідь передбачених 

взаємовідносин із фахівцями у сфері безпеки з метою захисту життєво 

важливих інтересів СГД від внутрішніх і зовнішніх загроз у системі 

спеціальних органів, служб, для виконання таких функцій, як освітня, обліково-

контрольна, соціально-кадрова, адміністративно-розпорядницька, 
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інформаційно-аналітична, організаційно-технічна, науково-методична, 

планово-виробнича, організаційно-управлінська; 

дістало подальшого розвитку створення моделі модернізації освіти у 

сфері безпеки шляхом осучаснення системи освіти за компетентнісним 

підходом на засадах єдності, інтегрованої цілісності та інноваційності освіти у 

сфері економічної безпеки для адаптації до європейського освітнього простору; 

запропоновано використання інформаційно-аналітичної моделі 

підготовки фахівця з безпеки шляхом поєднання соціального замовлення, вимог 

до рівня професійної компетентності, даних моніторингу потреб СГД та 

системи контролю й оцінки професійної готовності фахівців; 

Отже, враховуючи вище зазначене, дисертаційна робота 

Пересипкіна М.М. є дослідженням, в якому вирішені важливі науково-

практичні завдання щодо обґрунтування теоретико-методичних засад і 

розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення кадрового 

забезпечення системи економічної безпеки СГД в умовах євроінтеграції, 

отримані результати характеризуються новизною і достовірністю, що 

підтверджується їх апробацією на підприємствах. 

Теоретичне значення і практична цінність результатів 

дисертаційної роботи. За змістом дисертаційної роботи встановлено, що 

обґрунтовані наукові положення, отримані висновки та рекомендації мають 

практичну й теоретичну цінність, а саме: 

систематизовано теоретичні положення щодо визначення та 

структуризації дефініції «кадрове забезпечення системи економічної безпеки 

СГД»; 

узагальнено теоретико-методичні підходи до організації кадрового 

забезпечення системи економічної безпеки СГД в умовах євроінтеграції; 

проаналізовано міжнародний досвід підготовки фахівців з безпеки; 

досліджено систему підготовки кадрів для забезпечення економічної 

безпеки СГД в Україні; 
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зроблено оцінку сучасного стану кадрового забезпечення економічної 

безпеки СГД з виокремленням інтелектуально-кадрової складової; 

розроблено пропозиції щодо вдосконалення моделі модернізації освіти в 

галузі безпеки в умовах євроінтеграції; 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що 

використання запропонованих у дослідженні напрямів та інформаційно-

аналітичної моделі підготовки фахівця з економічної безпеки та розробка 

підходу до моніторингу процесу кадрового забезпечення системи економічної 

безпеки СГД із застосуванням кваліметричної моделі дозволяє розробляти й 

приймати обґрунтовані управлінські рішення в сфері кадрового забезпечення 

системи економічної безпеки СГД.  

Отримані Пересипкіним М.М. наукові результати вносять значний внесок 

у розвиток наукових підходів та практичних рекомендацій щодо кадрового 

забезпечення системи економічної безпеки суб’єктів господарювання. 

Повнота викладення наукових результатів дисертації в опублікованих 

працях. Усі теоретичні і науково-практичні результати дисертаційної роботи, 

висновки і рекомендації знайшли повне відображення в 20 наукових працях, у 

тому числі 3 розділи у колективних монографіях, 1 – авторське свідоцтво на 

науковий твір, 8 статей – у спеціалізованих фахових виданнях, 8 тез доповідей – 

на науково-практичних конференціях. З огляду на це, апробацію результатів 

дисертаційної роботи слід вважати достатньою. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи. У дисертаційній роботі 

Пересипкіна М.М. досягнута мета, вирішені поставлені завдання, 

сформульовані та обґрунтовані наукові положення. Висновки та пропозиції є 

особистим надбанням її автора. Автореферат у повній мірі відображає зміст, 

структуру, основні результати, отримані у дисертаційній роботі. 

Недоліки і зауваження щодо змісту та висновків. Поряд із позитивними 

сторонами роботи, доцільно вказати на окремі недоліки і зауваження: 

1. Автор дуже детально обґрунтував предметну сферу дослідження, 

визначив дефініції «економічної безпеки», її складників, основних функцій та 
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напрямів гарантування економічної безпеки СГД. Однак слід вказати на 

перевантаженість підрозділу 1.1 теоретичними узагальненнями (наприклад, 

аналіз підходів до визначення поняття економічної безпеки, національної 

безпеки).  

2. Не зовсім коректним є визначення моделі на рис. 3.1. (с.173) як 

«інформаційно-аналітичної», бо вона не включає ані інформаційні масиви, ані 

аналітичні розрахунки. Скоріше це є концептуальним поглядом автора на 

структуру та процес підготовки фахівців у сфері безпеки.  

3. Проведений детальний аналіз фінансового стану та особливостей 

розвитку досліджених підприємств (у підрозділі 2.2) є ґрунтовним. Проте не 

доведено яким чином впливає структура та рух основних фондів, фінансові 

результати, та інші складові фінасово-економічної діяльності на стан  

економічної безпеки підприємств.  

4. У роботі доцільно було б більше уваги приділити вибору та аналізу 

показників економічної діяльності підприємств, обраних для дослідження. За 

результатами аналізу слід було б зробити висновки та запропонувати множину 

відповідних управлінських дій щодо удосконалення діяльності підприємств та 

посилення безпеки діяльності. 

5. У тексті роботи а також в авторефераті деякі результати дослідження слід 

було розкрити у більш розгорнутому вигляді, зокрема, це відноситься до 

методики проведення моніторингу процесу кадрового забезпечення системи 

економічної безпеки СГД кваліметричним методом (підрозділ 3.4).  

6. Деякий матеріал, винесений в автореферат не має прямого відношення до 

теми та положень наукової новизни дисертації, наприклад рис. 2  - «Динаміка 

структури закладів вищої освіти з урахуванням рівня акредитації». Це 

узагальнена статистика, прямий вплив якої на досліджувані критерії і 

показники щодо економічної безпеки підприємств  не доведений. 

Водночас, визначені недоліки та зауваження не зменшують науково-

практичного значення роботи і високого рівня проведеного дослідження. 
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Відповідність роботи встановленим вимогам та загальний висновок.  

Дисертаційна робота Пересипкіна Михайла Миколайовича на тему 

«Кадрове забезпечення системи економічної безпеки суб’єктів господарської 

діяльності України в умовах євроінтеграції» 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 системи кадрового забезпечення економічної 

безпеки СГД. 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), а її 

автор –  Пересипкін Михайло Миколайович – заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – 

економічна безпека суб'єктів господарської діяльності. 

 


