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Ознайомлення з дисертацією, авторефератом, науковими працями у 

фахових виданнях та іншими публікаціями Івченка Євгена Анатолійовича, дає 

підставу зробити наступні висновки: 

 

1. Актуальність теми дисертаційної роботи 

Важливість аналізу питань економічної безпеки на рівні підприємства 

зумовлена тим, що підприємство є атомарним агентом національної 

економіки, первинною ланкою економічної системи держави. Економічна 

безпека підприємства не є його станом, який виникає природно. Навпаки, 

формування та підтримка такого стану підприємства потребують 

цілеспрямованих дій, суб’єктом яких на рівні підприємства виступає система 

економічної безпеки. Система економічної безпеки підприємства повинна 

відповідати особливостям діяльності підприємства, структура та наповнення 

системи економічної безпеки підприємства не є універсальними, вона 

змінюється разом із зміною зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства, рівня загроз, розміру підприємства тощо. В умовах мінливого 

середовища підприємства, виникнення принципово нових ризиків та загроз, 

зміни умов функціонування підприємства цілком правомірно розглядати для 

системи економічної безпеки підприємства питання необхідних 

трансформацій для забезпечення її дієвості.  

Згодні з Є.А. Івченком, що загальнотеоретичні та практичні аспекти 

трансформацій саме системи економічної безпеки підприємства не є 

достатньо вивченими. Незавершеність та неповне розкриття у сучасних 

наукових працях зазначених питань потребує подальшого розвитку положень, 

які описують трансформації системи економічної безпеки підприємства, та 

створення теоретичного та методологічного підґрунтя для діагностування, 

моделювання та управління такими трансформаціями. Важливість розробки 

теоретико-методологічних засад трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства зумовлює актуальність теми дисертаційної роботи, оскільки дає 

можливість поповнити існуючу теоретичну і практичну базу економічної 

безпекології та теорії управління підприємствами в цілому. 

 

2. Відповідність роботи науковим програмам  

та тематиці наукових досліджень 

Дисертацію виконано відповідно до тематики наукових досліджень 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 
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Міністерства освіти і науки України у межах держбюджетних тем. 

Держбюджетні теми мають безпосереднє відношення до мети та завдань 

дисертації, зокрема прийнято участь у темах ДН 53-12 «Розробка теоретико-

методологічних основ проектно-орієнтованого управління стійким і 

безпечним розвитком регіону в епоху економіки знань» та ДН 02-15 

«Теоретико-методологічні основи проектно-і процесноорієнтованого 

управління на регіональному рівні безпечним функціонуванням і розвитком 

суб’єктів і об’єктів діяльності в умовах економіки знань, системних криз та 

гібридних загроз». Участь у цих темах дозволила дисертанту отримати 

результати як прикладного характеру, так і верифікувати на практиці власні 

наукові здобутки.  

 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Основні результати дослідження автора достатньою мірою 

обґрунтовані. Дисертаційну роботу побудовано логічно, висновки та 

рекомендації представлено послідовно. Наукові положення, основні 

результати i висновки, які містяться в дисертації, мають достатній ступінь 

достовірності та вірогідності. Теоретико-методологічною основою вирішення 

завдань дисертаційної роботи та забезпечення достовірності її наукових 

результатів послугували сукупність загальнонаукових методів та принципів 

наукового пізнання. Обґрунтованість висновків і рекомендацій 

підтверджується використанням широкої інформаційної бази за темою 

дисертації, у т.ч. офіційних статистичних даних, нормативно-правових актів, 

які стосуються діяльності підприємств, монографій, численних наукових 

публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених, Інтернет–джерел. Перелік 

використаної літератури у дисертаційній роботі складає 556 найменувань, з 

яких 28 англомовних. 

В основу дослідження покладено теоретичні концепції і наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених у галузі економіки, філософії та психології 

безпеки, економічної безпеки, системного підходу, управління 

підприємствами. Правовою базою дослідження послугували законодавчі й 

нормативні документи, що визначають засади державної і регіональної 

політики в Україні, регулюють діяльність підприємств, правоохоронних 

органів, місцевого самоврядування, Стратегії національної безпеки України, 

Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" та її регіонів. Правомірність 

основних висновків i практичних рекомендацій підтверджується апробацією 

результатів на науково-практичних конференціях різного рівня, в діяльності 

установ, організацій та підприємств. 

Викладене свідчить на користь обґрунтованості і достовірності 

наукових положень, висновків і рекомендацій дисертаційної роботи  

Є.А. Івченка. 
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4. Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 

У дисертаційній роботі Є. А. Івченка сформульовано та обґрунтовано 

ряд положень, висновків, пропозицій, які відзначаються науковою новизною 

та мають практичну спрямованість. Наукові положення сформульовані 

автором самостійно і відображають особистий внесок дисертанта в розвиток 

економічної науки та її галузі  економічної безпеки суб’єктів 

господарювання. Аналізуючи наукові результати за логікою їх отримання, які 

містять наукову новизну у тому чи іншому вигляді, слід віднести наступні. 

Автором, у відповідності до мети роботи, вивчено еволюцію уявлень 

щодо економічної безпеки підприємства як феномену та економічної категорії 

(с. 16-41). У результаті автором запропоновано єдину теоретико-

методологічну основу до розуміння економічної безпеки на засадах 

конвенціоналізму, як епістемологічного концепту у науковому пізнанні, що 

дало змогу узгодити підходи до розуміння економічної безпеки підприємства 

в межах або «наукової парадигми» Т. Куна або «науково-дослідницьких 

програм» І. Лакатоса. (с. 36-39). Удосконалення підходу до системотворення у 

сфері економічної безпеки підприємства на засадах структурного 

функціоналізму Т. Парсонса та Р. Мертона дало змогу представити систему 

економічної безпеки як цілісну сукупність визначених елементів (функцій, 

суб’єктів, об’єктів та методів) та зв’язків між ними, функціонування яких 

спрямоване на всебічне забезпечення економічної безпеки підприємства (с. 41-

63). У межах аналізу проблематики трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства (с. 63-87) автором вперше побудовано методологічний базис 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства, що ґрунтується на 

виділенні теоретичного та емпіричного рівнів дослідження, а також 

розробленні інструментарію діагностування, моделювання та механізму 

управління трансформаціями (с. 65-67).  

Представлено трансформації СЕБП як процес, що має причинну та 

цільову основи, відображає якісні перетворення та становлення СЕБП, 

відбувається в зміні взаємозв’язків та елементів у складі СЕБП, та як результат 

призначений для набуття СЕБП нової дієвості, нових якостей та є умовою 

результативного функціонування (с. 63-87, 108-130). Автором досліджено 

природу трансформацій як соціально-економічного феномену (с. 90-108) та 

визначено закономірності перебігу та критерії класифікації трансформацій 

(108-130). Це сприяло подальшому розвитку теоретичних основ трансформації 

як соціально-економічного феномену, що дало змогу розглядати й 

характеризувати трансформації систем різного походження, змісту та 

призначення, виділити закономірності трансформацій (с. 116-119, рис. 2.2) та 

побудувати класифікацію трансформацій за визначеними критеріями (табл. 

В.3. додатку В).  

Розкриття каузально-консеквентного характеру трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства (с. 130-160) дало змогу виділити складові 

каузальної природи трансформацій, описати фактори та рушійні сили в 

зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства (с. 145-146), які 

спричиняють за рахунок свого впливу виникнення та перебіг трансформацій 
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системи економічної безпеки підприємства, що приводить до зміни 

характеристик СЕБП та функціональності самої системи (с. 147-160). 

Автором узагальнено передумови діагностування трансформацій СЕБП, 

що дало можливість отримати важливі наукові результати у вигляді 

удосконалення теоретичних положень до діагностування трансформацій 

системи економічної безпеки підприємства (с. 165-181). Це створило 

підґрунтя для встановлення причин виникнення та результатів трансформацій 

системи економічної безпеки підприємства. Важливим для вирішення 

головних завдань дисертації стало формування сукупності інструментів 

діагностування трансформацій системи економічної безпеки підприємства в 

межах кожного з розглянутих підходів до діагностування для запропонованих 

напрямів діагностування таких трансформацій, що стало основою для 

побудови інструментарію діагностування трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства (с. 181-200, рис. 3.7) і у такий спосіб вперше розроблено 

принциповий підхід до діагностування трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства. 

Одним з найсуттєвіших наукових результатів дослідження є визначення 

методологічних засад моделювання трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства (с. 230-259). Створення синтетичного інструментарію 

(c. 240-245), який поєднує інструменти для формування загального уявлення 

щодо трансформацій системи економічної безпеки підприємства (методологія 

м’яких систем, когнітивна методологія), інструменти аналізу впливу факторів 

та причин виникнення трансформацій, та інструменти безпосередньо 

моделювання змісту трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства. Це дало змогу сформувати сукупність часткових моделей 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства, кожна з яких має 

визначене цільове призначення (с. 235-245). Логічним продовженням цих 

досліджень є розроблені автором модель сценаріїв трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства (с. 259-276), що дало змогу визначити й 

описати різні сценарії трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства та удосконалений підхід до моделювання змісту трансформацій 

системи економічної безпеки підприємства (с. 276-305), що дало змогу 

представити такі трансформації у матричній формі як різниці між двома 

дискретними сусідніми у часі станами такої системи, з урахуванням необхідного 

реагування системи економічної безпеки підприємства на загрози діяльності 

підприємства. 

Автором цілком справедливо акцентовано увагу на визначенні засад 

побудови механізму управління трансформаціями системи економічної безпеки 

підприємства (с. 309-326). Це сприяло удосконаленню порядку формування 

організаційно-економічного механізму управління трансформаціями системи 

економічної безпеки підприємства, що дало змогу сформувати такий механізм 

відповідно до особливостей підприємства, на якому здійснюється управління 

трансформаціями системи економічної безпеки та конкретного змісту таких 

трансформацій (326-349). 

Серед положень, що містять наукову новизну, слід відзначити 
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уточнення складу елементів та представлення змісту механізму управління 

трансформаціями системи економічної безпеки підприємства у вигляді 

процесної карти на основі використання синтаксису IDEF щодо окремих груп 

об’єктів захисту (с. 329-332). Удосконалений зміст організаційно-

економічного механізму управління трансформаціями системи економічної 

безпеки підприємства дав змогу представити у взаємозв’язку трансформацію 

всіх елементів такої системи – функцій, об’єктів, методів та суб’єктів та 

апробувати таке представлення для конкретних підприємств (с. 349-375). 

Слід звернути увагу на відповідність наукових результатів вимогам 

паспорту спеціальності, за яким дисертація подана до захисту. Зокрема, 

наукові результати відповідають пункту 5 – "Моделювання та проектування 

систем економічної безпеки суб’єктів господарювання", пункту 6 –

"Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання", 

пункту 7 – "Контролювання, моніторинг і діагностика стану системи 

економічної безпеки суб’єктів господарювання ", пункту 8 – "Організаційне 

забезпечення функціонування та розвитку системи економічної безпеки 

суб’єктів господарювання" паспорту спеціальності 21.04.02 – Економічна 

безпека суб’єктів господарської діяльності.  

Основний зміст дослідження структурований за розділами та 

підрозділами. Висновки є достатньо аргументованими та носять важливий 

теоретичний та прикладний характер. Оцінюючи обґрунтованість положень 

наукової новизни, висновків і рекомендацій в цілому, що сформульовані у 

дисертації, можна відзначити високий рівень теоретичного та методичного 

опрацювання автором головних аспектів досліджуваної теми. 

 

5. Аналіз публікацій автора за темою дисертації та повноти  

викладення дослідження в авторефераті 

За результатами дослідження опубліковано 47 наукових праць, з яких 23 

статті у фахових виданнях та міжнародних науково-метричних базах даних, у 

тому числі 4 статті у міжнародних наукових виданнях, 20 публікацій у 

матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг наукових публікацій 

складає 42,53 д.а., з яких автору належать 39,87 д.а. 

Публікації дисертанта мають широку географію та у повній мірі 

відображають зміст дисертаційної роботи, їхній аналіз дозволяє зробити 

висновок про повноту викладу основних наукових положень дослідження у 

науковій літературі. Кількість публікацій є достатньою для висвітлення 

результатів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук відповідно до діючих вимог. 

Автореферат дисертації виконано та оформлено відповідно до чинних 

вимог. Зміст реферату і основні положення дисертації є ідентичними. 

 

6. Важливість положень, висновків та результатів дисертації 

для науки і практики 

Розробки дисертаційної роботи представляють інтерес з наукової та 

практичної точки зору, що підтверджується успішною їх апробацією як в 
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діяльності підприємств, регіональних установ, громадських організацій, так і 

у навчальному процесі. Результати дослідження становлять теоретичну та 

методологічну основу діагностування, моделювання та управління 

трансформаціями системи економічної безпеки підприємства. Отримані 

наукові результати можуть стати поштовхом для продовження та поглиблення 

досліджень як в галузі економічної безпекології, так і в галузі управління 

підприємствами. 

Розробки та пропозиції дисертаційної роботи становлять цінність для 

різних установ, організацій та підприємств, що підтверджується відповідними 

документами, які містяться в додатку до дисертації. Серед результатів, які 

мають практичну цінність, слід зазначити рекомендації щодо діагностування 

функціональної наповненості, зміни результатів функціонування системи 

економічної безпеки підприємства внаслідок здійсненних трансформацій, 

консеквентів таких трансформацій. Побудова організаційно-економічного 

механізму управління трансформаціями системи економічної безпеки на 

підприємствах сприятиме забезпеченню належного рівня економічної безпеки. 

Практичну цінність представляють також пропозиції щодо моделювання 

впливу визначених факторів на виникнення трансформацій, сценаріїв та 

змісту трансформацій системи економічної безпеки підприємства.  

Застосування рекомендацій автора у навчальному процесі 

підтверджується довідкою Східноукраїнського національного університету ім. 

В. Даля, в якому впроваджено курси «Організація та управління системою 

фінансово-економічної безпеки», «Менеджмент економічної безпеки», 

«Теорія управління безпекою соціальних систем» для здобувачів вищої освіти 

за спеціальностями «Менеджмент». Рекомендації автора застосовуються у 

навчальному процесі Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка в програмі підготовки за спеціальністю «Правоохоронна 

діяльність». 

Отже, положення дисертаційної роботи, висновки та результати мають 

значення для сучасної економічної науки, мають практичну цінність і є 

доцільними для використання в роботі підприємств та органів державного 

управління. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження до роботи 

При всіх позитивах вважаємо за необхідне звернути увагу на декілька 

моментів, що могли б покращити загальне позитивне сприйняття роботи. 

1. Позитивно слід оцінити проведений автором аналіз існуючих 

підходів до розуміння економічної безпеки підприємства (рис. 1.1, с. 30-36), 

але разом із тим автор обмежився аналізом та порівнянням наявних підходів 

та не висловив свою авторську позицію з цього питання щодо переважності 

того чи іншого підходу. Позиція автора щодо застосування концептів 

конвенціоналізму для узгодження різних підходів з наукової точки зору (с. 36-

41) є правомірною, але для прагматичних потреб забезпечення економічної 

безпеки конкретного підприємства вона не дає відповіді на цілком конкретне 

питання, як в межах управління підприємством доцільно розуміти економічну 
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безпеку. 

2. Дискусійною є точка зору дисертанта щодо внесення до складу 

об’єктів управлінського впливу у складі системи економічної безпеки 

підприємства стейкхолдерів підприємства та його контрагентів. Оскільки 

підприємство та його окремі функціональні підсистеми мають вкрай обмежені 

можливості щодо впливу на таких суб’єктів, скоріше, підприємство відчуває 

вплив стейкхолдерів і взаємодіє із контрагентами, але напряму система 

економічної безпеки підприємства впливати на них значних можливостей не 

має. 

3. Можна спостерігати певний розрив у логіці дослідження: 

центральним об’єктом уваги автора у межах використовуваної дедукції 

дослідження є поняття трансформацій. Автор цілком справедливо розглядає 

це поняття на мікрорівні стосовно системи економічної безпеки підприємства, 

але у такому разі дещо незрозуміло, навіщо доволі докладно й ґрунтовно 

поняття трансформацій було розглянуто на макрорівні (п. 2.1-2.2), була 

узагальнена і сформована теоретична основа трансформацій на макрорівні 

(рис. 2.1), трансформації розглянуто у соціальному та політичному аспектах 

(п. 2.2). Така девіація логіки дослідження виглядає зайвою. 

4. Цілком логічно і послідовно автор розкрив каузально-консеквентний 

характер трансформацій системи економічної безпеки підприємства (с. 130-

160). При цьому автор використовує характеристики зв’язків та 

характеристики змісту та дієвості в аналізі результатів трансформацій СЕБП 

(с. 148-160). Проте, на нашу думку, виділенні характеристики змісту та 

зв’язків такої системи (організаційної, субстратної, структурної та 

функціональної) не отримали подальшого використання. 

5. Дисертант як консеквенти трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства розглядає зміну виділених характеристик такої системи 

та можливі патології. Така точка зору є правомірною, але вона доволі слабо 

формалізує опис функціонування системи економічної безпеки підприємства 

внаслідок проведених трансформацій. Незрозуміло, чому автор не 

скористався для цього індикаторним підходом й не розробив сукупність 

кількісних індикаторів, які описують функціонування системи економічної 

безпеки підприємства. 

6. В дисертаційному досліджені запропоновано інструментарій 

діагностування системи економічної безпеки підприємства (с. 181-200, 

рис.3.7) та апробовано такий інструментарій на вітчизняних підприємствах. 

Окремий напрям діагностику зміни результатів функціонування системи 

економічної безпеки підприємства пропонується проводити на засадах 

результатно-орієнтованого підходу із використанням певних індикаторів (с. 

193-195, табл. Ж.10 додатку Ж), а також розроблено спеціальну форму для 

проведення такого діагностування (табл. Ж.11 додатку Ж). Проте апробацію 

такого напряму не здійснено, що знижує результативність проведеного 

дослідження.  

7. Сценарії трансформації системи економічної безпеки підприємства 

(п. 4.2, с. 328-346) побудовано на основі сигнатурного критерію за окремими 
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видами елементів системи економічної безпеки підприємства. Такий підхід 

відповідає прийнятому у роботі погляду на структуру системи економічної 

безпеки підприємства, але разом із тим виключно сигнатурний критерій без 

якісної оцінки міри змін сприяє слабкій чутливості моделі, оскільки у моделі 

кількісно різна зміна одного елементу буде однаково сприйматися в межах 

того самого сценарію й не буде розрізнюватися. 

8. В роботі представлено дію механізму управління трансформаціями 

СЕБП (с. 5.10), що дало змогу на основі розробленого механізму 

запропонувати конкретні трансформації СЕБП таких підприємств. Проте, не 

достатньо зрозумілим є запропонований кінцевий етап щодо 

переналаштування механізму і його перезапуск за потреби трансформації 

«вузьких місць» СЕБП. У подальшому в роботі не визначено та не 

конкретизовано трансформації «вузьких місць» такої системи. 

Проте зазначені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки 

результатів роботи, а лише можуть слугувати предметом наукової дискусії під 

час захисту представленої дисертаційної роботи. 

 

8. Загальна оцінка дисертації,  

її відповідності існуючим вимогам та висновки 

В цілому дисертаційна робота Івченка Є.А. «Теоретико-методологічні 

засади трансформацій системи економічної безпеки підприємства" є цілком 

завершеним, оригінальним, самостійним науковим дослідженням, що 

висвітлює актуальну тему і має вагоме теоретичне та практичне значення. За 

рівнем наукової новизни наведені у дисертаційній роботі результати 

відповідають вимогам, що висуваються до дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора наук. Наукові результати, що містяться у дисертації, 

відповідають паспорту спеціальності 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів 

господарської діяльності. У дисертаційній роботі містяться раніше не 

захищені наукові положення. 

Текст автореферату повною мірою відповідає змісту дисертаційної 

роботи. Отримані результати дослідження є вирішенням наукової проблеми з 

розроблення теоретичних та методологічних засад трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства, які пояснюють виникнення та перебігу 

трансформацій, застосовуються для їхнього діагностування та моделювання, а 

також для розроблення організаційно-економічного механізму управління 

такими трансформаціями.  

Згідно існуючих вимог, положення та результати дисертаційної роботи, 

опубліковано у достатній кількості у фахових наукових виданнях, у тому 

числі чотири статті – в іноземних виданнях та виданнях, що включені до 

наукометричних баз даних, обговорено та схвалено на науково-практичних 

конференціях різного рівня, які стосуються тематики дослідження. 

Представлені у дисертаційній роботі результати, як свідчать документи, 

подані у дисертації, знайшли впровадження у практичній діяльності установ, 

організацій та підприємств. 
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Таким чином, на підставі аналізу дисертації Івченка Є.А., автореферату 

дисертації, публікацій дисертанта у фахових наукових виданнях можна 

зробити висновок, що дисертаційна робота виконана на належному 

теоретичному і методичному рівні, відповідає вимогам щодо дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, зокрема пп. 9, 10, 12, 

13, 14 "Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013р. № 567 (із змінами, внесеними 

згідно з Постановами КМ №656 від 19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2015 р., 

№567 від 27.07.2016 р.), а автор дисертації – Івченко Євген Анатолійович – 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської 

діяльності. 
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