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ВІДГУК 
 

офіційного опонента кандидата економічних наук 

Хмари Марини Петрівни 

на дисертаційну роботу Шагоян Світлани Миколаївни 

 на тему «Вплив корпоративних структур добувної галузі на економічну 

безпеку країн світу», яку представлено до захисту у спеціалізованій вченій 

раді К 12.093.03 у Маріупольському державному університеті МОН 

України на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини 

 

Актуальність теми дослідження 

Структурні зрушення, що відбуваються у світовому господарстві, 

вимагають раціонального використання наявного ресурсного потенціалу з 

метою забезпечення національної економічної безпеки і створюють основи 

сталого розвитку країн світу. Сьогодні стан економічної безпеки країни 

знаходиться під впливом багатьох чинників, одним з яких виступає діяльність 

великих корпоративних структур, які функціонують у добувній промисловості. 

Відтак, напрями впливу корпоративних структур добувної галузі на економічну 

безпеку країн, з одного боку, і вимоги сталого розвитку, з іншого, безперечно 

мають бути враховані як при розробці національних мінерально-сировинних 

політик, так і при формуванні та імплементації відповідних безпекових 

стратегій корпорацій добувної промисловості. Усе вищезазначене обумовлює 

актуальність теми дисертаційної роботи. 

Дисертацію виконано в рамках роботи над держбюджетними науковими 

темами Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

«Управління економічним розвитком регіонів України та формування 

регіональної політики» (номер держреєстрації 0115U001079), «Розробка 

організаційно-економічних механізмів забезпечення сталого розвитку 

гірничодобувних підприємств та регіонів» (номер держреєстрації 

0112U004202), «Міжнародні економічні відносини країн світу у галузях 

промисловості» (номер держреєстрації 0118U000329). 
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Основні наукові положення, висновки і рекомендації, що сформульовані  

у дисертації, їх новизна, рівень обґрунтованості 

Дисертаційна робота Шагоян Світлани Миколаївни містить ряд елементів 

наукової новизни та характеризується авторським підходом до досягнення мети 

дослідження. 

Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Характер викладу матеріалу в 

дисертації є логічним і підпорядкованим досягненню заявленої мети 

дослідження. Визначення мети відповідає об’єкту та предмету дослідження, а 

також методам наукового пізнання, що були використані у процесі 

дослідження. 

Обґрунтованість та достовірність отриманих дисертантом результатів 

обумовлено тим, що дослідження базується на використанні широкого спектру 

методів наукового пізнання, а саме: діалектичного методу та системного 

підходу, методів узагальнення, аналізу та синтезу, абстрагування, історико-

логічного та економіко-статистичного аналізу, економіко-математичного 

моделювання тощо. У якості інформаційної бази автор використовував офіційні 

звіти та аналітичні матеріали міжнародних організацій, статистичних відомств і 

центральних органів влади України та інших країн світу, нормативно-правові 

акти України, монографічну літературу, матеріали наукових періодичних 

видань. 

Результати дисертації, які одержані при досягненні поставленої мети, 

визначають наукову новизну роботи та особистий внесок автора у дослідження 

заявленої тематики.  

Розвиваючи понятійно-категоріальний апарат дослідження, дисертант 

визначає економічну безпеку як поліструктурне явище та вертикально-

інтегровану систему економіки, спрямовану на забезпечення сталого та 

збалансованого розвитку, формування адекватної системи протидії загрозам і 

захисту інтересів країни та її громадян, яка передбачає інституційно оформлену 
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взаємодію відповідних суб’єктів декількох рівнів із розвинутою системою 

горизонтальних зв’язків (с.27-28, 66). 

Ґрунтуючись на еволюційно-структурному розумінні економічної безпеки 

за логіко-послідовною та історичною еволюцією автор виокремлює 

просторовий (локальна, регіональна, національна, глобальна безпека), 

суб’єктний (безпека особистості, суб’єктів господарювання, держави, 

міжнародна безпека), модельний (ліберальна, неоліберальна, соціально-

демократична, кейнсіанська, керована, соціальноорієнтована) та предметний 

(економічна, політична, екологічна, інформаційна, воєнна, цивільна, соціально-

гуманітарна) підходи до вивчення економічної безпеки як стану і як процесу 

(с.25-28). 

Беручи до уваги необхідність врахування вимог сталого розвитку людства 

у всіх сферах суспільно-економічного життя, дисертант обґрунтовує найбільш 

дієву модель мінерально-сировинної політики країн світу, яка базується на засадах 

сталого розвитку і передбачає дотримання політико-правових, економічних, 

екологічних, соціокультурних та методологічних вимог (с.40-42). 

Для забезпечення комплексної оцінки структурно- та 

системоутворюючого впливу мінерально-сировинного комплексу на 

економічну безпеку країн світу автор пропонує включити до переліку існуючих 

індикаторів мінерально-сировинної безпеки (виробництво мінеральних ресурсів 

на душу населення; ресурсоємність економіки; ресурсоефективність економіки; 

забезпеченість необхідними мінеральними ресурсами) показників інтенсивності 

та ефективності використання мінеральної сировини й експортної квоти (с.44-

48). 

З метою розвитку підходів до систематизації методик оцінювання рівня 

економічної безпеки країни автор пропонує у якості критерію їх класифікації 

розглядати характер об’єктів оцінки і виділяє: 1) методичні підходи, що базуються 

на оцінці окремих індикаторів економічної безпеки (до переліку індикаторів, крім 

існуючих груп показників, автор пропонує включити абсолютні та відносні; базові 

й додаткові; одиничні та комплексні індикатори безпеки); 2) методики, засновані 
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на комплексній (інтегральній) оцінці рівня економічної безпеки країни, у 

результаті застосування яких створюється відповідний аналітичний опис, ігрова 

або економіко-математична модель, сценарій або інтегральний індекс економічної 

безпеки (с.49-50, 55). 

Науково цікавим як у теоретичному, так і у практичному сенсі є 

удосконалений науково-методичний підхід до оцінки впливу добувної галузі на 

рівень виробничої та економічної безпеки країни, застосування якого сприятиме 

підвищенню рівня економічної безпеки країни через визначення напрямів 

розвитку галузі в контексті досягнення цілей сталого розвитку та оптимізації 

окремих галузевих індикаторів. Представлений підхід передбачає: 1) кількісну 

оцінку взаємозв’язків та визначення основних стимулюючих та дестимулюючих 

факторів, які формують певний рівень безпеки; 2) оцінку діапазону варіації 

порогових значень (критичних та оптимальних) показників розвитку галузі, за 

умови перебування у межах яких визначається характер забезпечення сталого 

розвитку та достатнього рівня економічної безпеки (с.64-65). 

Особливої уваги заслуговують пропозиції автора щодо розробки моделі 

безпекової стратегії добувної транснаціональної корпорації, імплементація якої 

сприятиме забезпеченню економічної безпеки самих ТНК, країн їх базування та 

приймаючих країн, безпеки добувної галузі та міжнародної економічної 

безпеки. Дисертант пропонує сформувати компонентно-функціональний склад 

безпекової стратегії поєднанням внутрішньої компоненти, яка передбачає 

розвиток внутрішньокорпоративної системи підтримки економічної безпеки, та 

зовнішньої компоненти, що спрямована на побудову диверсифікованої системи 

взаємовідносин із широким колом стейкголдерів шляхом розвитку 

багаторівневої мережі партнерських відносин, зокрема, через створення 

міжнародних безпекових альянсів та розвиток державно-приватного 

партнерства на засадах прозорості (с.152-154). 

Елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх кількість та 

кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам. 
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Практичне значення отриманих результатів 

Практична цінність дисертаційної роботи підтверджена впровадженням її 

положень та висновків у діяльність органів місцевого самоврядування, 

підприємств добувної галузі та закладів вищої освіти. Рекомендації та 

пропозиції автора впроваджено у практичну діяльність Дніпропетровської 

обласної ради (довідка № 012/18 від 25.01.2018 р.); Дніпропетровської торгово-

промислової палати (довідка № 731/05-08 від 20.02.2018 р.); Державного 

підприємства «Первомайськвугілля» (довідка від 17.11.2017 р.); ТОВ «НВП 

Еласт» (м. Дніпро) (довідка № 384/17 від 09.11.2017 р.), у навчальний процес 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» при 

розробці навчально-методичного забезпечення і викладанні дисциплін 

«Міжнародна економіка», «Регіональна економіка», «Економічна безпека 

підприємства», «Економіка підприємства» (довідка № 01-53/225 від 

12.10.2017 р.). 

 

Повнота викладених результатів дисертації в опублікованих роботах 

Матеріали досліджень Шагоян С.М. у достатній мірі висвітлені у 

наукових працях автора. Основні положення роботи, висновки і рекомендації, 

які є результатом дослідження та формують його новизну, викладено у 26 

наукових працях загальним обсягом 66,4 д.а., з яких особисто автору належить 

8,5 д.а., з них – дві колективні монографії загальним обсягом 54,4 д.а., з яких 

особисто автору належить 1,2 д.а., 12 статей у наукових фахових виданнях 

загальним обсягом 5,6 д.а., з яких особисто автору належить 3,4 д.а., у тому 

числі у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз – 7 статей загальним обсягом 

3,4 д.а., з яких особисто автору належить 1,9 д.а. 

Аналіз публікацій за темою дисертації дозволяє зробити висновок про 

повноту викладу основних наукових положень дисертаційної роботи. 

Апробація результатів дослідження пройшла на 12 науково-практичних 

конференціях різного рівня. За змістом дисертація та автореферат оформлені до 
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встановлених вимог МОН України, при цьому автореферат узагальнює та 

відображає основні положення, викладені у дисертації. 

 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту та оформлення 

дисертаційної роботи й автореферату 

Разом з визначеними науковими доробками дисертанта, в цілому 

позитивно оцінюючи дисертацію, необхідно вказати на деякі дискусійні 

моменти, які містяться у роботі, зокрема: 

1. Визначаючи засади ресурсного забезпечення світогосподарського 

розвитку, розвитку національної економіки (підрозділ 1.2), дисертантка 

систематизує мінеральні ресурси за фізичними та економічними 

характеристиками, виділяє особливості використання мінеральної сировини у 

відповідних галузях національної економіки, пропонує напрямки 

розвитку мінерально-сировинної політики країн світу. Слід зазначити, що у  

кризових умовах розвитку світового господарства національні уряди активно 

впроваджують не тільки відповідні антикризові заходи, а й захисні заходи, що 

підвищують торговельні бар’єри та посилюють протекціоністські тенденції у 

світовому господарстві. Серед основних секторів, де застосовуються заходи 

обмежувального характеру, залишаються й мінеральні ресурси та паливо. 

Однак у роботі автор оминає увагою це важливе питання, яке набуває особливої 

актуальності саме у контексті забезпечення економічної безпеки. 

2. У підрозділі 1.3 дисертант представляє систематизацію методичних 

підходів до визначення рівня економічної безпеки країни з позиції того, чим 

представлений показник економічної безпеки як об’єкт оцінки, і виділяє 

підходи, засновані на оцінці окремих індикаторів економічної безпеки, та 

підходи, що передбачають комплексну, у тому числі інтегральну оцінку рівня 

економічної безпеки (с.49-50). Водночас, у подальшому дослідженні дисертант 

обмежується використанням методу інтегральної оцінки при визначенні рівня 

економічної і, зокрема, мінерально-сировинної безпеки країн. Інші методики 

практичної апробації у роботі не знайшли, хоча вони могли б стати додатковим 
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теоретичним підґрунтям для аналітичних та прикладних досліджень за темою 

дисертації, дозволили б дисертанту отримати більш ґрунтовні висновки про 

загальний стан та складові економічної безпеки країн світу. 

3. У підрозділі 2.1 автор досліджує сучасні тенденції регіонального 

розвитку добувної промисловості (с.72), а у підрозділі 2.2 наводить дані щодо 

регіональної структури геолого-розвідувальних робіт у добувній промисловості 

світу. Робота виграла б, якби автор і у наступних підрозділах приділив увагу 

регіональним аспектам розвитку добувної галузі. Зокрема, науково цікавим 

стало б виявлення регіональної специфіки функціонування корпоративних 

структур добувної галузі світового господарства та реалізації безпекових 

стратегій корпорацій з різних регіонів, що, можливо, дозволило б обґрунтувати 

регіональні особливості впливу добувних корпорацій на економічну безпеку 

країн. 

4. У таблиці 2.19 (с.124) дисертант наводить перелік найкрупніших 

добувних компаній, що входять до складу корпоративних структур, з рейтингу 

топ-200 найкрупніших підприємств України, та представляє показники їх 

виручки та прибутку (збитку). Дослідження значно виграло б, якби дисертант 

визначив вплив зазначених компаній на стан та закономірності розвитку 

добувної промисловості, зокрема, провів оцінку їх участі у формуванні 

ключових індикаторів розвитку галузі (обсягів виробництва, зайнятості, 

інвестицій, інновацій тощо). 

5. Автор слушно наголошує на тому, що у зв’язку зі зростанням 

автоматизації та комп’ютеризації добувної промисловості підвищуються 

ризики кіберзагроз для підприємств цього сектору (с.140), а також пропонує 

створення єдиної інформаційної бази злочинів та кібератак у галузі у якості 

одного з напрямів побудови диверсифікованої системи взаємовідносин із 

стейкголдерами в рамках реалізації безпекової стратегії добувної ТНК (с. 153, 

157). Зважаючи на це, а також беручи до уваги актуалізацію завдання 

підтримки кібербезпеки на всіх рівнях (корпоративному, національному, 

міжнародному), дисертанту необхідно було б приділити цьому питанню більше 
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уваги, зокрема, врахувати показники кібербезпеки добувної галузі при побудові 

моделі впливу добувної промисловості на економічну безпеку країни. 

6. Диференціюючи індикатори сталого розвитку добувної промисловості 

щодо векторів та характеру впливу (табл. 3.4), автор виділяє показники, 

напрямок впливу яких залежно від варіації значень може змінюватися, і робить 

висновок, що визначити його тип об’єктивно неможливо. Однак, за цих умов 

доцільно було б зазначити діапазони варіації, визначити критеріальні значення 

індикаторів або інші умови їх диференціації, які б дозоляли застосовувати їх у 

якості факторів впливу з урахуванням його типу. 

 

Відповідність дисертації вимогам «Положення про порядок  

присудження наукових ступенів» 

Дисертаційна робота Шагоян Світлани Миколаївни є самостійною, 

цілісною, логічно завершеною працею. Вивчення матеріалів дисертації свідчить 

про її пошуковий характер, творчий підхід автора до вирішення поставлених 

завдань. Дисертаційна робота, що опонується, представляє собою завершену 

самостійну наукову працю, в якій вирішено важливу наукову задачу 

поглиблення теоретичних засад, умов і методик оцінки галузевого впливу на 

рівень економічної безпеки країн світу та обґрунтування науково-практичних 

рекомендацій щодо розвитку безпекових стратегій корпоративних структур 

добувної галузі у контексті забезпечення економічної безпеки країн та сталого 

розвитку світового господарства. 

Опубліковані автором наукові праці та автореферат повною мірою 

відображають основні положення змісту дисертаційної роботи. Зауваження 

принципово не впливають на її загальну позитивну оцінку.  

За змістом, актуальністю, структурою, обсягом та оформленням 

дисертаційна робота Шагоян Світлани Миколаївни повністю відповідає 

вимогам МОН України та пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24  

 



9 

 


