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ВІДГУК 

офіційного опонента 

доктора економічних наук, професора Дергачової Вікторії Вікторівни  

на дисертаційну роботу Шагоян С.М. 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. Сучасні тенденції розвитку світового 

господарства характеризуються посиленням взаємозв’язків та взаємозалежності 

між національними економіками, стрімким поширенням глобалізаційних та 

інтеграційних процесів, що формує нові умови та виклики для забезпечення 

економічної безпеки країн. Оскільки економічна безпека є багатоаспектним та 

багатостороннім поняттям з чисельними складовими, то її ґрунтовне 

дослідження потребує здійснення окремих напрацювань у різних сферах. 

Зокрема, важливою складовою забезпечення та підтримання необхідного рівня 

національної економічної безпеки є ресурсна складова, в якій одна з головних 

ролей відводиться добувній промисловості. У цій сфері корпоративними 

структурами реалізуються масштабні проекти, які мають прямий чи 

опосередкований вплив на всю систему економічної безпеки країни, а також, на 

інші її складові  макроекономічну, екологічну, енергетичну, соціальну тощо. 

Проте, такі структури, зазвичай акумулюють більше фінансових та технічних 

можливостей для модернізації галузі, впровадження інновацій, реалізації 

соціальних та екологічних проектів.   

У зв’язку з цим проведення наукових досліджень, спрямованих на 

встановлення характеру впливу добувної галузі на показники національної 

безпеки, розробку відповідного методичного інструментарію оцінки впливу 

корпоративних структур добувної промисловості на стан економічної безпеки 

країн світу, а також обґрунтування рекомендацій щодо розвитку безпекових 

стратегій корпоративних структур добувної галузі у контексті забезпечення 

сталого розвитку світового господарства, є актуальним і доцільним. 
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Наукова новизна отриманих результатів. Представлена дисертаційна 

робота містить ряд результатів, які є науково новими, а саме: 

– поглиблено категоріально-понятійний апарат дослідження економічної 

безпеки через надання авторського визначення категорії «економічна безпека», 

під якою дисертант пропонує розуміти поліструктурне явище та вертикально-

інтегровану систему економіки, яка спрямована на забезпечення сталого та 

збалансованого розвитку, формування адекватної системи протидії загрозам та 

захисту інтересів країни та її громадян і передбачає інституційно оформлену 

взаємодію відповідних суб’єктів декількох рівнів із розвинутою системою 

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

– розвинуто теоретико-методологічні основи дослідження економічної 

безпеки через виділення основних підходів до вивчення економічної безпеки як 

стану і як процесу, що дає змогу визначити подальший розвиток теорій та 

концепцій економічної безпеки; зокрема, на основі таких ознак генезису 

економічної безпеки, як методологічна основа, методи забезпечення, ризики 

для економічної системи, виділення моделей міжнародної безпеки, 

виокремлено наступні підходи: 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) (с.25-28); 

– обґрунтовано  визначення найбільш дієвої моделі мінерально-сировинної 

політики країн світу, яка на відміну від традиційно використовуваних моделей 

(експортної, імпортної, самозабезпечення, комбінованої) заснована на засадах 

сталого розвитку та враховує необхідність дотримання політико-правових, 

економічних, екологічних, соціокультурних і методологічних вимог (с.40-42); 

– поглиблено науково-методичні засади дослідження забезпечення 

економічної безпеки країни з метою забезпечення комплексної оцінки 

структурно- та системоутворюючого впливу мінерально-сировинного 
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комплексу на економічну безпеку країн за рахунок систематизації групи 

показників, що характеризують мінерально-сировинну безпеку країни, до яких 

віднесено зовнішньоекономічні, загальноекономічні та внутрішньогалузеві 

показники, та обґрунтування включення до переліку індикаторів мінерально-

сировинної безпеки показників інтенсивності та ефективності використання 

мінеральної сировини й експортної квоти (с.44-48); 

– запропоновано систематизацію методик оцінювання рівня економічної 

безпеки країни на основі критерію характеру об’єктів оцінки, згідно з яким 

виділено методичні підходи, що базуються на оцінці окремих індикаторів 

економічної безпеки, та підходи, засновані на комплексній (інтегральній) оцінці 

рівня економічної безпеки країни; до переліку показників оцінки стану 

економічної безпеки крім традиційно використовуваних індикаторів 

(загальноекономічних, специфічних і часткових; природних та техногенних; 

внутрішніх й зовнішніх; об’єктивних й суб’єктивних; кількісних та якісних) 

запропоновано включити абсолютні та відносні; базові й додаткові; одиничні та 

комплексні індикатори (с.49-50, 55); 

– удосконалено науково-методичний підхід до оцінки галузевого впливу 

(зокрема, добувної галузі) на рівень виробничої та економічної безпеки країни, 

застосування якого дає можливість визначати напрями розвитку галузі з 

урахуванням оптимізації окремих галузевих індикаторів, що сприятиме 

підвищенню рівня економічної безпеки країни, та який передбачає: по-перше, 

кількісну оцінку взаємозв’язків та визначення стимулюючих та 

дестимулюючих факторів, які формують відповідний рівень безпеки; по-друге, 

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); 

– обґрунтовано методологічні основи розробки моделі безпекової стратегії 

добувної ТНК, спрямованої на розвиток економічної безпеки самих 

корпоративних структур, сприяння забезпеченню економічної безпеки країн 
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базування та приймаючих країн, підтримку безпеки добувної галузі та 

міжнародної економічної безпеки; компонентно-функціональний склад 

зазначеної стратегії автор пропонує визначати на основі поєднання внутрішньої 

компоненти (зорієнтована на розвиток внутрішньокорпоративної системи 

підтримки економічної безпеки) та зовнішньої компоненти (передбачає 

побудову диверсифікованої системи взаємовідносин із широким колом 

стейкголдерів шляхом розвитку багаторівневої мережі партнерських відносин 

на засадах прозорості) (с.152-154). 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Положення, висновки і рекомендації теоретичного та науково-

практичного характеру, які представлено у дисертації Шагоян С.М., необхідно 

визнати обґрунтованими й достовірними. Це пов’язано з тим, що вони отримані 

із застосуванням діалектичного методу наукового пізнання, використанням 

наукових праць провідних українських та зарубіжних вчених, офіційних 

матеріалів та публікацій ПРООН, ОБСЄ, ЄБРР, міжнародних економічних 

форумів, науково-дослідних інститутів Національної академії наук України, 

нормативно-правових документів України та інших країн, результатів власних 

досліджень автора. 

Вдале поєднання загальнонаукових методів пізнання – індукції та 

дедукції, аналізу та синтезу, узагальнення, а також спеціальних методів – 

абстрагування, історико-логічного методу, системного підходу, економіко-

статистичного аналізу, економіко-математичного моделювання – забезпечує 

достовірність результатів проведеного дослідження. 

Автореферат дисертації повною мірою відповідає змісту дисертаційної 

роботи, містить основні ідеї та висновки, отримані автором. 

Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота відповідає напрямкам наукових досліджень кафедри 

економіки підприємства Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка». Зокрема, у рамках виконання держбюджетної теми «Управління 

економічним розвитком регіонів України та формування регіональної 
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політики» (номер держреєстрації 0115U001079) автором представлено 

результати дослідження українських практик розвитку добувної промисловості 

в контексті формування економічної безпеки країни та її регіонів; в межах 

виконання теми «Розробка організаційно-економічних механізмів забезпечення 

сталого розвитку гірничодобувних підприємств та регіонів» (номер 

держреєстрації 0112U004202) запропоновано інструментарій моделювання 

впливу особливостей розвитку добувної галузі на рівень виробничої та 

економічної безпеки країни і розроблено модель безпекової стратегії добувної 

ТНК; за результатами роботи над темою «Міжнародні економічні відносини 

країн світу у галузях промисловості» (номер держреєстрації 0118U000329) 

автором обґрунтовано найбільш дієву модель мінерально-сировинної політики 

країн світу, що ґрунтується на засадах сталого розвитку. 

Повнота викладення результатів в опублікованих наукових працях. 

За темою дослідження автором опубліковано 26 наукових праць загальним 

обсягом 66,4 д.а., з яких особисто автору належить 8,5 д.а., з них – дві 

колективні монографії, 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 робіт загальним обсягом 3,4 д.а., з 

яких особисто автору належить 1,9 д.а. 

Основні результати дослідження пройшли апробацію на 12 науково-

практичних конференціях і семінарах різного рівня, що також підтверджує 

високий рівень обґрунтованості авторських висновків та рекомендацій. Таким 

чином, матеріали дисертаційної роботи Шагоян Світлани Миколаївни у 

достатній мірі апробовано та висвітлено у наукових публікаціях автора. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Теоретичне та науково-практичне значення результатів проведеного 

дослідження полягає у розвитку теоретичних засад, умов і методик оцінювання 

галузевого впливу на рівень економічної безпеки країн світу та науковому 

обґрунтуванні рекомендацій щодо розвитку безпекових стратегій 
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корпоративних структур добувної галузі у контексті забезпечення економічної 

безпеки країн та сталого розвитку світового господарства.  

Результати дослідження мають безумовне практичне значення, що 

підтверджується їх впровадженням в 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.). 

Отримані наукові результати також використовуються у навчальному 

процесі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

МОН України при розробці навчально-методичного забезпечення викладання 

дисциплін «Міжнародна економіка», «Регіональна економіка», «Економічна 

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

12.10.2017 р.). 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Висновки, положення та пропозиції, представлені у дисертаційній роботі, є 

достатньо обґрунтованими. Водночас, слід зазначити ряд дискусійних 

положень і зауважень до роботи: 

1. У роботі приділяється значна увага ретроспективному аналізу наукових 

праць меркантилістів, представників історичної класичної школи політекономії, 

інституціоналізму тощо (С.13-15), а проблеми економічної безпеки у контексті 

теорій соціально-економічних катастроф, ризиків, конфліктів окреслюються 

більш загально. Оскільки міжнародні економічні відносини характеризуються 

непередбачуваністю та невизначеністю, доцільним було б обґрунтувати 

відповідні інструменти, які впливають на укріплення економічної безпеки, 

зокрема, принципи регулювання міжнародної торгівлі сировинними товарами. 

2. Аналіз даних щодо розподілу числа суб’єктів господарювання, 

чисельності зайнятих та обсягів реалізованої продукції за розмірами та 

формами господарювання у добувній промисловості (табл. 2.15) приводить 

автора до висновку щодо високого рівня концентрації та корпоратизації 
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діяльності в галузі. Проте це не підтверджується розрахунком відповідних 

коефіцієнтів концентрації. Крім того, варто також зазначити, як саме ці процеси 

корелюють з показниками результативності діяльності підприємств галузі та до 

яких наслідків вони призводять.  

3. На початку третього розділу зазначається, що підприємства добувної 

промисловості впливають не лише на безпеку добувного сектору, але й на 

національну економічну безпеку країн базування, приймаючих країн та 

міжнародну безпеку. Проте у теоретичній частині роботи поняття безпеки 

галузі безпосередньо не розглядалося, і у аналітичній частині показники стану 

галузевої безпеки не оцінювалися, тому дане твердження є недостатньо 

обгрунтованим. 

4. Аналіз стратегій сприяння економічній безпеці, які імплементуються 

найбільшими добувними ТНК світу, призводить до висновку, що безпекові 

стратегії корпоративних структур є гомогенними, що зумовлено продовженням у 

добувній промисловості процесів консолідації (С. 152). В той же час, автор 

вказує на певну гетерогенність безпекових стратегій деяких великих 

гірничодобувних компаній з країн, що розвиваються. З цього є не зрозумілим, 

по-перше, на чому ґрунтується висновок щодо гомогенності або гетерогенності 

стратегій та, по-друге, який саме тип безпекових стратегій ТНК автор вважає 

найбільш оптимальним з точки зору впливу на економічну безпеку країн. 

5. Визначені проблеми добувної галузі щодо забезпечення їх сталого 

розвитку, які проявляються у вигляді штучного уповільнення процесів 

розвитку, соціальних протестів проти великих проектів і труднощів при 

отриманні фінансування. А також те, що у 2016 р. з'явилася необхідність 

підвищення обсягів вторинного використання металів і зниження залежності 

від видобутку корисних копалин, вимагають від гірничодобувних компанії дій 

на випередження (вивчення наслідків своєї діяльності, керування ними, 

отримання додаткових прибутків тощо). Проте є незрозумілим, які є конкретні 

пропозиції автора – яким чином корпорації мають вивчати наслідки свої 

діяльності; які методи використовувати для керування ними.  
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6. Для визначення оптимальних значень та діапазонів варіації індикаторів 

сталого розвитку добувної промисловості (в контексті впливу на економічну 

безпеку країни) автором застосовано інструменти статистичного аналізу оцінки 

варіації стосовно лише питомої ваги галузі у ВВП країни (п.п. 3.3). Тому 

доцільно було б змістовно обґрунтувати вибір саме цього індикатору, а для 

отримання комплексної оцінки – провести такі розрахунку щодо інших 

індикаторів, наприклад, тих, що за результатами кореляційного аналізу (табл. 

3.6 та 3.7) мають найбільш високу кореляцію з індексами безпеки. 

Відповідність дисертації вимогам «Положення про порядок 

присудження наукових ступенів». Не зважаючи на зазначені зауваження та 

дискусійні положення стосовно дисертації, в цілому вона справляє позитивне 

враження. Дисертаційна робота Шагоян Світлани Миколаївни «Вплив 

корпоративних структур добувної галузі на економічну безпеку країн світу» є 

завершеною самостійною науковою працею, в якій вирішено важливу наукову 

задачу поглиблення теоретично-методичних основ дослідження впливу 

корпоративних структур добувної галузі на економічну безпеку країн світу та 

обґрунтування науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення 

національних мінерально-сировинних політик та стратегій корпоративних 

структур добувної промисловості у сфері забезпечення економічної безпеки 

країн.  

Дисертація виконана на належному науково-теоретичному рівні, її зміст 

повністю відповідає темі, меті та визначеним завданням дослідження. Наукові 

праці, опубліковані автором, та автореферат у достатній мірі відображають 

основні положення дисертаційної роботи. У дисертації та авторефераті 

використані лише ті висновки та результати досліджень, які отримані 

дисертантом особисто. 

За актуальністю, логічністю побудови, теоретико-методологічною 

обґрунтованістю і науково-практичною значущістю отриманих результатів 

представлена дисертаційна робота відповідає встановленим вимогам пп. 9, 11, 

12, 14 «Порядку присудження наукових ступенів». 
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