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Актуальність теми дисертаційної роботи. Дисертацію Є. А. Івченка 

присвячено актуальній проблематиці трансформаціям системи економічної 

безпеки підприємства, які є необхідними для досягнення мети функціонування 

та забезпечення дієвості такої системи. Концепція дослідження базується на 

розроблені теоретичних та методологічних засад пізнання, пояснення природи, 

розкриття причинної, цільової основи та можливих наслідків трансформацій 

системи економічної безпеки підприємства. Виходячи з теми дослідження, 

постановки мети, визначення об’єкту та предмету дослідження, можна вважати, 

що воно знаходиться на перетині різних галузей науки та орієнтоване на 

збагачення положень економічної безпекології та теорії управління 

підприємством на основі міждисциплінарного поєднання відповідних теорій, 

концепцій та принципів.  

Слід визнати, що дослідження природи трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства є необхідним для розуміння процесів 

системотворення такої системи, дослідження об’єктивних закономірностей, 

функціонування та наявних причино-наслідкових зв'язків. Розуміння 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства є запорукою 

ухвалення або реалізації якісного управлінського рішення (планів та ін.), з 

урахуванням непередбачених обставин та потребує впровадження різних 

аналітичних процедур. Такі процедури повинні забезпечити інформаційну 

підтримку щодо управління трансформаціями системи економічної безпеки, 

забезпечити найбільш повну інформацію щодо перебігу таких трансформацій 

на конкретному підприємстві. З метою забезпечення дієвості системи 
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економічної безпеки підприємства важливо, щоб трансформації були керовані, 

проходили внаслідок цілеспрямованого впливу з боку суб’єктів управління в 

системі економічної безпеки підприємства. Але, незважаючи на наявність 

окремих розробок щодо трансформацій, на сьогодні загальнотеоретичні та 

практичні аспекти трансформацій саме системи економічної безпеки 

підприємства не є достатньо вивченими. Тому слід визнати безсумнівну 

актуальність проведеного дослідження і важливість отриманих результатів та 

погодитись з метою, предметом і задачами дослідження. 

Відповідність дисертаційної роботи сучасним потребам науки і 

практики. Вагомість та актуальність роботи підкреслює факт відповідності 

праці тематиці наукових досліджень Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України. 

Основні наукові результати автора отримано під час виконання 

держбюджетних тем: ДН-53-12 «Розробка теоретико-методологічних основ 

проектно-орієнтованого управління стійким і безпечним розвитком регіону в 

епоху економіки знань» (номер державної реєстрації № 0112U000233, 2012-

2014 рр.), 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» (номер державної 

реєстрації № 0115U000647, 2015-2017 рр.).  

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих в дисертації. За результатами 

аналізу змісту дисертації, її автореферату та публікацій здобувача необхідно 

зазначити таке. Обґрунтування актуальності теми дисертаційної роботи є 

переконливим та змістовим. Слід відзначити чіткість формулювання мети і 

завдань дослідження, їхню узгодженість з предметом та об’єктом дослідження. 

Методологічною основою вирішення завдань дисертаційної роботи та 

формування її наукових результатів послугували сукупність загальнонаукових 

та спеціальних методів і принципів наукового пізнання, а також системний, 

структурний та процесний підходи. Їхнє застосування дозволило автору 



 3 

одержати результати, яким властиві вірогідність та обґрунтованість.  

Наукові положення, що містяться у дисертаційній роботі, достатньою 

мірою обґрунтовані і логічні. Достовірність одержаних результатів 

підтверджується застосуванням сучасних методів дослідження, прийнятих в 

економічній науці – історичного, монографічного, матричного, причинно-

наслідкового аналізу, алгоритмізація, індикаторного методу, узагальнення та 

порівняння. Позитивне враження справляє інформаційна база дослідження та 

застосування сучасних засобів обробки інформації. Теоретичним підґрунтям 

роботи послугували положення економічної безпекології, загальної теорії 

систем, теорії управління підприємством, наукові праці вітчизняних та 

іноземних вчених-економістів. Слід відзначити змістовну теоретичну базу 

дослідження, що дозволило автору забезпечити високий ступінь 

обґрунтованості наукових положень, результатів, висновків та рекомендацій 

дисертаційної роботи. 

Вірогідність висновків та результатів дисертаційної роботи 

забезпечується використанням адекватного інструментарію дослідження і 

підтверджується результатами апробації результатів. Сукупність зазначених 

обставин дозволяють стверджувати про достатню обґрунтованість положень та 

результатів дисертаційної роботи. 

Оцінка змісту та завершеності дисертації. Дисертаційну роботу 

побудовано логічно, висновки та рекомендації представлено послідовно: від 

дослідження теоретичних засад трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства, трансформації як соціально-економічного феномену до 

методологічних засад діагностування, моделювання та формуванню механізму 

управління трансформаціями системи економічної безпеки підприємства. 

Структура дисертаційної роботи визначена її метою і є цілісним комплексом 

послідовних розробок теоретичних положень, методологічних й організаційних 

підходів стосовно розроблення теоретико-методологічних засад та розроблення 

практичних рекомендацій щодо трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства. 

Перший та другий розділи дисертації присвячені вивченню еволюції 
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уявлень щодо економічної безпеки підприємства як феномену та економічної 

категорії, аналізу сутності, структури системи економічної безпеки 

підприємства та підходів до її побудови, побудові методологічного базису 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства, дослідженню 

природи трансформацій як соціально-економічного феномену та розкриттю 

каузально-консеквентного характеру трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства. 

У третьому розділі узагальнено передумови діагностування 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства, визначено підхід до 

діагностування трансформацій системи економічної безпеки підприємства та 

проведено діагностування трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства на вітчизняних підприємствах. Четвертий та п’ятий розділ 

присвячено формуванню методологічних засад моделювання та механізму 

управління трансформаціями системи економічної безпеки підприємства. 

Аналіз змісту та результатів дослідження дає змогу стверджувати, що 

дисертаційна робота Є. А. Івченка є завершеною науково-дослідною працею, в 

якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язує 

наукову проблему з розроблення теоретико-методологічних 

засад трансформацій системи економічної безпеки підприємства, що має 

суттєве значення для економічної безпекології та теорії управління 

підприємствами. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях та авторефераті. За 

матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 47 наукових праць. Зокрема, 4 

монографії (1 одноосібна), 23 статті у наукових журналах та збірниках наукових 

праць, у тому числі 4 статті у виданнях, що входять до наукометричних баз, та в 

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. 

Таке представлення результатів наукової роботи є достатнім. Кількість 

публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлення результатів та розкриття змісту 
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дисертації відповідає існуючим вимогам. Зазначені публікації повною мірою 

висвітлюють основні наукові положення дисертації. Основні положення 

дисертації широко апробовані на наукових конференціях з широкою географією їх 

проведення. 

Зміст автореферату відображає основні положення дисертації. Його текст 

подано у відповідності до структури роботи і висвітлює отриману наукову 

новизну та практичну значущість. Текст автореферату не містить такої інформації, 

яка не розглянута в роботі.  

Наукова новизна результатів дисертаційної роботи. Основний науковий 

результат дисертаційної роботи полягає у подальшому розвитку економічної 

безпекології та теорії управління підприємства щодо 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. 

Теоретичні положення, які викладено в дисертаційній роботі, дозволили 

сформулювати сукупність результатів, які можна вважати науковою новизною 

поданого дослідження, а саме: 

отримало подальшого розвитку теоретичні уявлення щодо економічної 

безпеки підприємства (с. 36-41), що дало змогу сформувати єдину теоретико-

методологічну основу до розуміння економічної безпеки підприємства;  

удосконалено підхід до системотворення у сфері економічної безпеки 

підприємства на основі використання методології структурного функціоналізму 

(с. 51-54, рис. 1.2), що дало змогу представити таку систему як цілісну 

сукупність елементів (функцій, суб’єктів, об’єктів та методів) та зв’язків між 

ними, функціонування яких спрямоване на всебічне забезпечення економічної 

безпеки підприємства; 

вперше сформовано методологічний базис трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства (с. 63-87, рис. 1.6), що дало змогу розкрити 

каузально-консеквентний характер трансформацій системи економічної 
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безпеки підприємства та розробити відповідні аналітичні процедури та 

інструменти (діагностування, моделювання, механізм управління); 

отримало подальшого розвитку теоретичні основи трансформації як 

соціально-економічного феномену (с. 90-130), що дало змогу розглядати й 

характеризувати трансформації систем різного походження, змісту та 

призначення, виділити закономірності трансформацій та побудувати 

класифікацію трансформацій за визначеними критеріями; 

удосконалено представлення щодо каузально-консеквентного характеру 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства (с. 159-161, рис. 2.7), 

що дозволяє формалізовано описати вплив факторів на виникнення та перебіг 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства та визначити зміну її 

характеристик; 

удосконалено теоретичні положення діагностування трансформацій 

системи економічної безпеки підприємства (с. 165-181), що створює підґрунтя 

для встановлення причин виникнення та результати таких трансформацій, а 

також сформувати характеристику їхнього перебігу; 

вперше розроблено науково-практичний підхід до діагностування 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства (с. 187, рис.3.7), що 

дало змогу побудувати інструментарій діагностування трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства; 

вперше розроблено методологічні засади моделювання трансформацій 

системи економічної безпеки підприємства (с. 245-246), що дало змогу 

сформувати сукупність часткових моделей трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства, кожна з яких має визначене цільове призначення; 

удосконалено модель сценаріїв трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства (с. 260-261), що дало змогу визначити й описати різні 

сценарії трансформацій системи економічної безпеки підприємства, а також 

встановити міру функціональності, дієвості та гармонійності трансформацій 

для побудованих сценаріїв; 

удосконалено підхід до моделювання змісту трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства (с. 259-270), застосування якого дало змогу 
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представити трансформації у матричній формі як різниці між двома 

дискретними сусідніми у часі станами такої системи; 

удосконалено організаційні та економічні засади механізму управління 

трансформаціями системи економічної безпеки підприємства (с. 309-326, 326-

334), що дозволяє сформувати такий механізм відповідно до особливостей 

підприємства, на якому здійснюється управління трансформаціями системи 

економічної безпеки. 

Отже, за результатами аналізу положень виконаного дослідження є 

підстави стверджувати, що отриманим результатам властива наукова новизна, 

вони обґрунтовані, логічно та послідовно викладені, відповідають поставленій 

меті роботи та її завданням і є самостійними здобутками автора. 

Значення отриманих в дисертації результатів для науки та 

господарчого комплексу. Наукове значення результатів дослідження полягає в 

тому, що розроблені автором рекомендації можуть бути використані як 

теоретичне підґрунтя здійснення трансформацій системи економічної безпеки 

підприємств на рівні підприємства будь-якого розміру та організаційно-

правової форми, що забезпечує відповідність теоретичних розробок та 

аналітичного інструментарію вимогам управління підприємствами. 

Одержані результати та розроблені рекомендації становлять 

методологічну основу діагностування, моделювання та управління 

трансформаціями системи економічної безпеки підприємства. До результатів, 

що мають найбільше практичне значення, належать пропозиції щодо: 

діагностування функціональної наповненості, зміни результатів 

функціонування системи економічної безпеки підприємства внаслідок 

здійсненних трансформацій, консеквентів таких трансформацій (пп. 3.2, 3.3); 

моделювання впливу визначених факторів на виникнення трансформацій, 

сценаріїв та змісту трансформацій системи економічної безпеки підприємства 

(пп. 4.2, 43.3); побудови організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями системи економічної безпеки підприємства (пп. 5.3). 

Розробки та рекомендації автора використано у практичній діяльності 

установ, організацій та підприємств, що підтверджується відповідними 
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документами, які містяться в додатку до дисертації.  

Зауваження та дискусійні положення дисертації. Відзначаючи 

загальний достатній рівень обґрунтованості теоретичних, методологічних та 

прикладних положень дисертаційної роботи, її цілісність та логічність викладу 

матеріалів, є підстави зробити зауваження, відзначити деякі дискусійні 

положення дисертаційної роботи та зазначити на певні упущення в ній. 

1. З погляду на тему роботи не достатньо уваги у першому та другому 

розділі приділено саме методологічних засадам трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства. Було б доцільним більше уваги зосередити 

на загальнонаукових принципах та правилах трансформацій систем різного 

роду, а не на їхньому міждисциплінарному характері. Методологічний базис, 

який наведено на рис. 1.6. не дає остаточного розуміння про вирішення питання 

щодо формування методологічних засад, а окремі його елементи є 

дискусійними. 

2. Текст дисертації дуже перенасичений поняттями, які не є достатньо 

поширеними та обґрунтованими в сучасний економічній безпекології. Зокрема, 

автор застосовує поняття "патології" (с. 157-159, 196-198, табл. Е.5-Е.7), 

егресія, інгресія, пріоритизація (с. 149-156). Так, дійсно, економічна 

безпекологія знаходиться на перетині різних наукових напрямів та для неї 

властива імплементація наукових положень інших галузей знань. Проте, на наш 

погляд, робота безумовно виграла б, якщо автор більш докладно розкрив зміст 

зазначених понять. 

3. Автор зазначає, що трансформація системи економічної безпеки 

підприємства має цільову основу та розкриває каузально-консеквентний 

характер трансформацій. При цьому трансформація системи економічної 

безпеки подається як процес керований та безперервний. Але не зрозуміло чому 

наслідком керованого процесу трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства з’являється такий консеквент як «патологія».  

4. При діагностуванні трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства автор виділяє напрями діагностування (с. 170-173). Але, не зовсім 

зрозуміло, чому в запропонованому інструментарію діагностування 
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трансформацій системи економічної безпеки підприємства (с. 187) та в 

подальших дослідженнях застосовуються тільки чотири напрями такого 

діагностування. Слід надати пояснення щодо доцільності застосування інших 

напрямів діагностуванні трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства. 

5. Автором недостатньо повно розкритий зміст поняття 

"функціонування системи економічної безпеки підприємства", тобто що автор 

вважає таким функціонуванням. Це заважає зрозуміти, що автор вважає 

"результатами функціонування системи економічної безпеки підприємства", на 

ідентифікації яких базується діагностування трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства. Чи пов’язується автором результати 

функціонування зі зміною структури та зв’язків елементів системи, чи зі 

зміною характеристик системи? Це потребує додаткових пояснень автора. 

6. Алгоритм наповнення цільової матриці системи економічної 

безпеки підприємства на основі забезпечення її готовності до реагування на 

виділені загрози (рис. 4.17, с. 362) представляє наукову та практичну цінність 

як окремий результат дослідження. Втім, зрозуміло, що такі загрози мають 

динамічний характер – вони постійно виникають і розвиваються у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства, зростають або 

зменшуються. Відповідно, використання такого алгоритму повинно носити 

ітеративний характер. Але з тексту роботи незрозуміло, із якою періодичністю 

такий алгоритм доцільно використовувати. Уточнення такого параметру його 

використання як частота, сприяло б підвищенню його практичної цінності. 

7. У формуванні механізму управління трансформаціями системи 

економічної безпеки підприємства спостерігається певна рекурсія – з одного 

боку, об’єктом впливу такого механізму (рис. 5.4, с. 321) відповідно до 

авторської точки зору є суб’єкти у складі системи економічної безпеки 

підприємства. З іншого боку, суб’єктом у складі такого механізму (с. 323, табл. 

5.3) є власники та менеджери різних рівнів. Така архітектура управлінського 

впливу може привести до того, що певний менеджер у структурі служби 

економічної безпеки підприємства одночасно буде й суб’єктом, й об’єктом 
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управлінського впливу під час впровадження трансформацій у системі 

економічно безпеки підприємства. Звичайно, що така ситуація може приводити 

до уповільнення трансформацій, деформації їхнього змісту внаслідок 

опортуністичної поведінки працівників підприємства, порушення засад 

управління та контролю в системі управління підприємством. 

8. Більшість запропонованих автором наукових результатів, на жаль, 

не супроводжуються конкретними кількісними розрахунками щодо визначення 

економічного та організаційного ефекту від їх впровадження та впливу на 

рівень економічної безпеки конкретних підприємств. Зазначене не надає 

можливості ідентифікувати можливі отримані додаткові ефекти від 

впровадження пропозицій автора у діяльність підприємств та установ. 

Відзначені дискусійні положення та надані зауваження не зменшують 

значення отриманих результатів виконаного дослідження і не впливають на 

їхню позитивну оцінку, але потребують пояснень автора.  

Загальні висновки. Дисертаційну роботу Є. А. Івченка є підстави 

визнати завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій викладено та 

обґрунтовано авторський підхід щодо розроблення теоретичних та 

методологічних засад трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства. Наукові результати, що містяться у дисертаційній роботі, 

відповідають паспорту спеціальності, за якими робота подана до захисту. 

Наукова значущість результатів є безсумнівною та достатньою для визнання 

завершеності дослідження за всіма кваліфікаційними ознаками. 

Основні положення дисертації, висновки, результати та рекомендації 

дослідження повною мірою знайшли відображення в авторефераті. 

Дисертаційну роботу написано науковим стилем, її положення та результати 

дослідження викладено логічно та послідовно, висновки науково обґрунтовані.  

За результатами аналізу змісту представленої на відгук дисертаційної 

роботи на тему "Теоретико-методологічні засади трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства" вважаю, що здобувачем виконані усі 

вимоги, що ставляться до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук. Дисертаційна робота відповідає пп. 9, 10, 12, 13, 14 
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"Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого Постановою 

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

доповненнями, затвердженими Постановами Кабінету Міністрів України № 656 

від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р., а її автор 

– 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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