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ВІДГУК  

офіційного опонента на дисертаційну роботу Івченка Євгена Анатолійовича 

«Теоретико-методологічні засади трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства», яку подано на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю: 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів 

господарської діяльності 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи. Система економічної 

безпеки підприємства, як і будь-яка складова системи управління 

підприємством, не залишається незмінною, вона еволюціонує, адаптується 

до змін у зовнішньому середовищі підприємства, може виступати об’єктом 

змін у внутрішньому його середовищі. Перехід на новий рівень 

функціонування і розвитку системи економічної безпеки підприємства, 

відбувається під впливом зовнішнього та внутрішнього середовища та 

потребує трансформації самої системи. За змістом трансформації приводять 

до певних змін, а за наслідками їх природа полягає у тому, що вони 

позначаються на стані системи. Внаслідок трансформації відбуваються не 

тільки суто зміни, але й генезис нової системи, нових відносин або явищ. 

Трансформації в залежності від кінцевої мети і стану, змінюють підсистеми 

та взаємозв’язок елементів системи економічної безпеки підприємства, що 

потребує впровадження та контролю керованих трансформацій. 

Необхідність дослідження трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства обумовлена, перш за все, тим, що трансформації є 

необхідними для досягнення мети функціонування системи економічної 

безпеки підприємства, та є не тільки процесом її перетворення, а й процесом 

становлення. 

У зв'язку з цим стає актуальним розроблення теоретичних та 

методологічних засад виникнення, перебігу, діагностування, моделювання та 

управління трансформаціями системи економічної безпеки підприємства. 

Зазначене свідчить про актуальність і своєчасність вибраної Є. А. Івченком 
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теми дисертаційної роботи, спрямованої саме на розробку теоретико-

методологічних засад трансформації системи економічної безпеки 

підприємства. 

Актуальність теми підтверджується також і тим, що результати 

дисертаційної роботи є складовою наукових розробок Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля. Робота виконана в 

рамках держбюджетних науково-дослідних 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.) 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» (номер державної реєстрації № 0115U000647, 2015-

2017 рр.). Також дисертаційна робота пов’язана зі Стратегією національної 

безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26.05.2015 № 

287/2015, що спрямована на реалізацію до 2020 року визначених нею 

пріоритетів державної політики національної безпеки, а також реформ, 

передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, ратифікованою 

Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII; Стратегією сталого розвитку 

"Україна - 2020", схваленою Указом Президента України від 12.01.2015 № 5. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій та їх достовірність. Актуальність теми дисертаційної роботи 

та основні результати досліджень автора достатньою мірою обґрунтовано. 

Дисертаційну роботу побудовано логічно, висновки та рекомендації 

представлено послідовно. Наукові положення, основні результати і 

висновки, що містяться у дисертації, мають достатній ступінь достовірності і 

вірогідності. 

Дослідження, виконане Є. А. Івченком, характеризується 

використанням сукупності загальнонаукових (історичний, монографічний, 
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порівняльний та причинно-наслідковий аналіз, синтез, конвенціоналізм, 

класифікація, системний, структурний та процесний підхід) і специфічних 

методів (міждисциплінарний підхід, методологія м’яких систем, поле сил 

К. Левіна, когнітивнивна методологія, матричний аналіз, статистичні методи, 

візуалізація, сценарний підхід) дослідження, що робить отримані результати 

з розроблення теоретико-методологічних засад трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства обґрунтованими та достовірними. 

Застосування цих методів дозволило Є. А. Івченку вирішити поставлені 

завдання і отримати результати, яким властива наукова новизна.  

Теоретичним підґрунтям дослідження Є. А. Івченка стали наукові 

праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі методології 

наукових досліджень, економічної безпекології, теорії систем та теорії 

управління підприємствами. В досліджені автор опирався на статистичні 

дані Державної служби статистики України, електронні ресурси мережі 

Internet, дані вітчизняних підприємств і результати власних досліджень 

автора. Правову базу дослідження склали чинні законодавчі й нормативні 

документи, що регулюють діяльність підприємств в Україні.  

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що вони ві-

дрізняються оригінальним підходом до вирішення наукової проблеми з роз-

роблення теоретико-методологічних засад трансформацій системи економіч-

ної безпеки підприємства Найбільш цінними з них можна визнати такі: 

1. Одним з найсуттєвіших результатів дослідження є побудований в 

дисертаційному досліджені методологічний базис трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства (с.63-87), що дало змогу обґрунтувати 

доцільність вивчення питання трансформацій СЕБП на основі виділення 

теоретичного та емпіричного рівнів дослідження (с.66-68). Розроблення 

аналітичного інструментарію діагностування, моделювання та механізму 

управління трансформаціями СЕБП, які представляють три пов’язані між 

собою напрями прагматичного спрямування у побудові методологічного 

базису трансформацій СЕБП, дає змогу передбачити наслідки 
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трансформацій, забезпечити встановлення поточних трансформацій такої 

системи, моделювати та впроваджувати її трансформації у майбутньому 

(розділи 3, 4, 5).  

2. Теоретичні уявлення щодо економічної безпеки підприємства, 

що дало змогу сформувати єдину теоретико-методологічну основу до 

розуміння економічної безпеки підприємства на основі конвенціоналізму (с. 

36-39). Спираючись на положення конвенціоналізму, як епістемологічного 

концепту у науковому пізнанні, узгоджено підходи до розуміння 

економічної безпеки підприємства в межах або «наукової парадигми» 

Т. Куна або в межах «науково-дослідницьких програм» І. Лакатоса (с. 38, 

табл. 1.2). 

3. Заслуговують на увагу отримані результати з дослідження 

підходів до розуміння системи економічної безпеки підприємства (с. 41-51, 

додаток Б). Для отримання таких результатів запропоновано підхід до 

системотворення у сфері економічної безпеки підприємства на засадах 

структурного функціоналізму та об’єктно-функціонального підходу до 

розуміння системи економічної безпеки підприємства (с. 51-53, рис. 1.2), що 

дало змогу представити таку систему 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  

4. В роботі розроблено принциповий підхід до діагностування 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства (с. 165-200). 

Визначення маркерів трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства (с. 182-183), співставлення інструментів для кожного з 

придатних для діагностування трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства підходів (с. 184-186), конкретизації напрямів діагностування 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства (с. 176-188), дало 

змогу побудувати інструментарій діагностування трансформацій системи 

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

сприяли формуванню цілісного судження щодо поточного стану таких 

трансформацій на досліджуваних підприємствах та стали основою як для 

формування образу майбутніх трансформацій, так і для впровадження 

необхідних управлінських дій щодо імплементації таких трансформацій. 

5. Заслуговують на увагу отримані результати з визначення 

методологічних засад моделювання трансформацій системи економічної 

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

який поєднує інструменти для формування загального уявлення щодо 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства (методологія 

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

факторів та причин виникнення трансформацій дало змогу сформувати 

сукупність часткових моделей таких трансформацій, кожна з яких має 

визначене цільове призначення (с. 245-246).  

6. Не викликає заперечень розроблена в дисертації запропонована 

модель сценаріїв трансформацій системи економічної безпеки підприємства, 

що дало змогу визначити й описати різні сценарії трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства (с. 259-276). За результатами 

моделювання змісту трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства представлено їхній зміст у загальному вигляді, надано 

характеристику окремим елементам у складі такої системи (с. 276-305). 

Результати моделювання трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства свідчать про успішну апробацію розробленого інструментарію, 

різну міру необхідних трансформацій для вітчизняних підприємств залежно 

від їхнього стану та міри загроз у зовнішньому середовищі. 

7. За результатами обґрунтування засад формування організаційно-

економічного механізму управління трансформаціями системи економічної 

безпеки підприємства визначено порядок формування такого механізму (с. 

309-326). З практичної точки зору це дало змогу сформувати організаційно-

економічний механізм управління трансформаціями системи економічної 
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безпеки підприємства з урахуванням особливостей конкретного 

підприємства для здійснення управління трансформаціями системи 

економічної безпеки підприємства та конкретного змісту передбачених 

трансформацій. 

8. Конкретизація змісту організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями системи економічної безпеки підприємства у 

вигляді процесної карти на основі використання синтаксису IDEF щодо 

окремих груп об’єктів захисту дало змогу представити у взаємозв’язку 

трансформацію всіх елементів системи економічної безпеки підприємства – 

функцій, об’єктів, методів та суб’єктів (с. 326-349, рис. 5.7). Практична 

цінність використання методології IDEF для безпосереднього представлення 

і візуалізації організаційно-економічний механізм управління 

трансформаціями СЕБП полягає у можливості відслідковувати основні 

процеси дії механізму та представлення елементів його супроводу. 

9. Важливими є наукові результати, отримані щодо розкриття 

каузально-консеквентного характеру трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства (с. 130-160). Виділення складових каузальної природи, 

узагальнення, опис та порівняння факторів та рушійних сил в зовнішньому 

та внутрішньому середовищі підприємства (табл. Д.1-Д.2 додатку Д, рис. 2.4-

2.5), які спричиняють за рахунок свого впливу виникнення та перебігу 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства дало змогу 

розглядати зміни та функціональності такої системи (с. 147-160). 

Викладене вище свідчить на користь обґрунтованості наукових 

положень, висновків і рекомендацій, що викладено у дисертаційній роботі 

Є. А. Івченка. Для отриманих наукових результатів характерна 

підпорядкованість єдиній логіці та меті дослідження. Наукову новизну слід 

вважати доведеною та достатньо обґрунтованою. 

Достовірність висновків та практичних рекомендацій дослідження 

підтверджується виконаним автором аналізом об’єктивних даних, довідками 

про впровадження результатів дослідження в практику діяльності державних 
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установ, вітчизняних підприємств, громадських організацій, 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 

Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. А. Дідоренка 

(додаток А), наявністю публікацій у фахових виданнях, позитивними 

результатами обговорення положень дисертації на наукових конференціях. 

Значення отриманих в дисертації результатів для наукової та 

практичної діяльності. Значення результатів дисертаційної роботи для 

науки полягає у збагаченні методологічного базису економічної безпекології 

та теорії управління підприємством. Це досягнуто автором на основі 

розроблення теоретико-методологічних засад трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства. Використання методології структурного 

функціоналізму для системотворення у сфері економічної безпеки 

підприємства та до розуміння системи економічної безпеки підприємства (с. 

52-53) сприяло збільшенню ступеня упорядкованості й систематизації 

наукових знань та збільшення функціональних можливостей щодо розуміння 

системи економічної безпеки в економічній безпекології. Визначений 

автором методологічний базис трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства (с. 63-87) сприяв систематизації та узагальненню існуючих 

наукових положень щодо трансформацій системи економічної безпеки, що 

можуть бути об’єктами подальших досліджень науковців. Поставлені 

завдання діагностування, моделювання та управління трансформаціями 

системи економічної безпеки підприємства (розділи 3, 4, 5) можуть надати 

поштовх наступним дослідникам стосовно проблем трансформацій системи 

економічної безпеки, які ще вимагають свого системного розв'язання. 

Положення дисертаційної роботи мають практичну цінність і є 

доцільними для використання в роботі підприємств, органів регіонального 

управління, наукових та освітніх закладів України. Практичне значення 

результатів дослідження полягає в тому, що отримані Є. А. Івченком 

результати й розроблені рекомендації можуть бути використані як 

аналітичне підґрунтя для діагностування трансформацій системи 
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економічної безпеки. Для підприємств отримані в дисертації результати 

можуть бути застосовані для моделювання впливу визначених факторів на 

виникнення трансформацій, сценаріїв та змісту трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства. Результати дисертаційної роботи 

придатні для побудови організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями системи економічної безпеки на вітчизняних 

підприємствах. 

Оцінка повноти викладення дослідження в опублікованих роботах 

та авторефераті. За результатами дослідження автором опубліковано 47 

наукових праць, серед яких 4 монографії (1 одноосібна), 23 статті у наукових 

фахових виданнях, 4 статті – у міжнародних наукових виданнях, 20 

публікації – у матеріалах наукових конференцій. Отримані результати 

одержали в них достатньо повного висвітлення. 

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.  

Дискусійні положення та зауваження до роботи. Слід визнати 

достатньо високий рівень виконаного дослідження, але по дисертаційній 

роботі є ряд зауважень. 

1. Доволі дискусійним є погляд автора на склад системи економічної 

безпеки підприємства (п. 1.2), який покладено в основу подальших 

напрацювань щодо трансформацій такої системи. Автор за результатами 

ґрунтовного аналізу наявних підходів до розуміння системи економічної 

безпеки підприємства (п. 1.2) ключовими елементами такої системи вибирає 

об’єкти захисту, суб’єкти захисту, методи та функції. Тут є всі підстави 

погодитися із думкою автора. Але, разом із тим, такі важливі складники 

системи економічної безпеки підприємства як принципи побудови та 

функціонування системи, її мета, цілі та завдання, політика безпеки, окремі 

види безпеки залишилися поза увагою автора, хоча автор справедливо  
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(с. 46-47, табл. Б.7 додатку Б) розглядає такі складники системи економічної 

безпеки підприємства. 

2. Сформований методологічний базис трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства (п. 1.3, рис. 1.6) було б доцільно 

доповнити таким важливим елементом, як принципи проведення 

трансформацій, певні універсальні вимоги, умови або закономірності. 

Нажаль, такий елемент у складі сформованого методологічного базису 

відсутній. 

3. Виділені патології системи економічної безпеки підприємства як 

наслідок здійснених трансформацій (с. 157-159, табл. Е. 5-Е.6) є важливим та 

цікавим результатом дослідження. Разом із тим, цей напрям дослідження 

виглядає незавершеним. Дисертантом в роботі цілком справедливо виділено 

окремі патології, розглянуто сутність кожної з них, форми прояву та 

причини виникнення, але такий напрям дослідження було б доцільно 

продовжити розробкою заходів щодо подолання та недопущення 

виникнення таких патологій. В роботі відповідні напрацювання не 

представлені. 

4. Зміна характеристик системи економічної безпеки підприємства  

(п. 2.3) – інгресія, дегресія, об’єктивізація тощо – розглядається виключно за 

напрямом такої зміни (збільшення або зменшення). Це можна розглядати як 

невиправдане спрощення у описі системи економічної безпеки підприємства, 

адже для опису її функціонування представляє інтерес не тільки напрям 

зміни (зростання або зменшення), але й міра.  

5. В роботі доречно розглянуто переваги та обмеження у залученні 

різних суб’єктів для проведення діагностування трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства (п. 3.1, табл. 3.1). Але разом із тим за 

результатами проведеного аналізу не встановлено, хто саме з числа 

визначених суб’єктів повинен проводити таке діагностування за 

визначеними напрямами. Отже, це питання залишилося не повністю 

розкритим. 
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6. Досліджені цільові та фактичні матриці стану системи економічної 

безпеки підприємства для вітчизняних підприємств (п. 4.3) було б доцільно 

доповнити розрахунком або побудовою певної нормативної або нормальної 

матриці, яка б містила дані щодо нормативного значення елементів системи 

економічної безпеки підприємства. Така б матриця представляла цінність як 

еталон для інтерпретації фактичного наповнення системи економічної 

безпеки або її модельованого стану. Тому слід зазначити, що відповідний 

результат в роботі не сформований. 

7. Запропонована змістова форма представлення системи економічної 

безпеки підприємства з метою її моделювання (табл 4.11, с. 352) заслуговує 

на увагу, втім було б доцільно більш докладно розкрити порядок 

представлення суб’єктів виконання окремих функцій у складі такої системи 

та використовуваних методів на прикладі окремих підприємств, показати у 

роботі, як саме, у якій формі здійснюється такий опис. Так само було б 

доцільно навести приклад практичного заповнення табл 4.12. Це дозволило б 

збагатити практичну цінність результатів дослідження.  

8. Нажаль, при побудові організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями системи економічної безпеки підприємства 

(розділ 5) фрагментарно застосовано кількісні параметри визначених 

показників, що характеризують трансформації економічної безпеки. 

Відсутність системи формування кількісної основи щодо характеристики 

трансформацій системи економічної безпеки, яка підтверджується 

конкретними розрахунками, знижує методологічну й практичну цінність 

проведеного дослідження.  

Зазначені зауваження стосуються окремих положень роботи і не 

зменшують її наукової та практичної цінності. 

Загальний висновок по дисертаційній роботі. 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 
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системи економічної безпеки підприємства, що має суттєве значення для 

розвитку економічної безпекології та теорії управління підприємствами. 

Апробацію результатів дисертаційної роботи слід вважати достатньою. 

Результати та основні положення дисертаційної роботи висвітлено в 

опублікованих працях. Рекомендації та основні положення роботи також 

пройшли апробацію у процесі обговорення їх на науково-практичних 

конференціях.   

Враховуючи теоретичну та практичну цінність дослідження, достатній 

науковий рівень дослідження, відповідність змісту дисертації спеціальнос-

тям, за якими її подано до захисту, вважаю, що дисертаційна робота 

Є. А. Івченка відповідає вимогам п. 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження 

наукових ступенів», що ставляться до наукових робіт, поданих на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук, а її автор, Івченко Євген Ана-

толійович, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора економіч-

них наук за спеціальністю:  21.04.02 – економічна безпека суб’єктів госпо-

дарської діяльності. 
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