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Актуальність теми дисертації та її зв’язок із науковими програмами, 
планами ї темами дослідження 

В умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства важливим 
інфраструктурним елементом національної економіки є сфера зв’язку та 
інформатизації, головними суб’єктами якої є підприємства зв’язку. Аналіз 
сучасних тенденцій розвитку даних підприємств переконує, що середовище їх 
функціонування формується в умовах виникнення ризиків різноманітного 
характеру, які доволі часто мають негативний вплив на результати діяльності 
економічних суб’єктів. З огляду на це, створення економічно безпечних умов 
ведення діяльності в невизначеному бізнес-середовищі є пріоритетним 
завданням успішного функціонування підприємств зв’язку та досягнення їх 
цільових орієнтирів. 

Економічна безпека як стан захищеності підприємства від загроз сучасного 
економічного середовища є домінантою забезпечення стійкого функціонування 
підприємств зв’язку. При цьому досягнення цільового рівня економічної безпеки 
цих підприємств на конкретному етапі їх життєвого циклу вимагає належного 
управління функціональними підсистемами економічної безпеки для 
підтримання їх безпечного стану та забезпечення інтегральної ефективності 
управлінського процесу.  

За даних умов удосконалення теоретично-методологічних засад та 
розробка практичних рекомендацій щодо управління економічною безпекою 
підприємств зв’язку на сучасному етапі їх розвитку є своєчасним завданням, що 
визначає високу актуальність та практичну значущість теми дисертаційного 
дослідження. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 
робіт Державного університету телекомунікацій МОН України за темою 
«Методичні підходи щодо формування та реалізації сталого розвитку галузі 
зв’язку, інформації та інформатизації» (номер державної 
реєстрації 0114U002053), де автором обґрунтовано використання методів 
імітаційного моделювання як найбільш адаптивних для кількісної оцінки 



ризиків у процесі управління економічною безпекою підприємств зв’язку, 
враховуючи специфіку їх діяльності; Київського університету імені Бориса 
Грінченка за темою «Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції» 
(номер державної реєстрації 0118U001561), де автором проведено оцінку рівня 
економічної безпеки підприємств зв’язку міста Києва та розроблено 
пріоритетні напрями управління їх економічною безпекою.  

 
 
Рівень достовірності та ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 
Аналіз змісту дисертації, автореферату та опублікованих наукових праць 

свідчить про достатній рівень обґрунтованості, наукової вірогідності та 
практичної спрямованості наукових положень, висновків і рекомендацій, що 
містяться у дисертації та виносяться на публічний захист. Отримані наукові 
результати є достовірними, а також належно візуалізовані за допомогою 
рисунків та таблиць, що представлені в основній частині дисертаційної роботи 
та додатках.  

Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи є 
загальнонаукові засоби дослідження, системно-синергетичний підхід до 
виявлення теоретико-методологічних та концептуальних засад управління 
економічною безпекою підприємств зв’язку. В процесі дослідження 
використовувалися методи порівняльного аналізу і синтезу – при дослідженні 
змістовності економічної безпеки підприємства та формуванні атрибутів її 
забезпечення; логічного узагальнення – для систематизації методологічних 
підходів до визначення економічної безпеки підприємства та побудови 
методологічної архітектури управління економічною безпекою підприємств 
зв’язку; наукової абстракції – для обґрунтування специфіки діяльності 
підприємств зв’язку та її відокремлення від другорядних функціональних сфер 
господарювання; індукції та дедукції – для визначення функціональних 
підсистем економічної безпеки підприємств зв’язку і класифікації загроз 
економічній безпеці підприємства; діалектичного синтезу – при встановленні 
діалектики взаємозв’язку між структурними елементами системи економічної 
безпеки підприємства; групування та визначення рейтингів важливості – для 
оцінки сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства й виявлення 
впливу глобальних ризиків на функціонування підприємств зв’язку; експертних 
оцінок – для вибору індикаторів рівня економічної безпеки підприємств зв’язку 
за інформаційною, фінансовою, кадровою та інноваційно-інвестиційною 
підсистемами; діалектичного аналізу – для узагальнення методичних підходів до 
оцінки рівня економічної безпеки підприємств; аналізу ієрархій – для розробки 
ієрархічної структури інтегральної оцінки рівня економічної безпеки 
підприємств зв’язку; факторного аналізу – для обґрунтування впливу 
циклічності економічних процесів на діяльність сучасних підприємств; 
системного підходу – для розробки концептуальної моделі управління ризиками 
як базису забезпечення економічної безпеки підприємств зв’язку; імітаційного 
моделювання – при використанні методу Монте-Карло для квантифікації рівня 
фінансової безпеки підприємств зв’язку; PEST-аналізу – для визначення 



макроекономічних детермінант побудови фінансової архітектоніки підприємств 
зв’язку та інші методи дослідження економічних та управлінських процесів. 

Високий рівень обґрунтованості результатів дослідження підтверджується 
авторськими підходами до трактування понятійно-категорійного апарату теорії 
управління економічною безпекою підприємств на основі узагальнення 
існуючих наукових підходів та власних наукових пошуків. В дисертаційній 
роботі простежується логічний зв’язок між поставленими завданнями та 
отриманими висновками, рекомендаціями щодо теорії, методології та практики 
управління економічною безпекою підприємств зв’язку. 

Достовірність наукових положень дисертації забезпечено використанням 
у процесі дослідження законодавчих та нормативно-правових актів України, 
офіційних матеріали Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), офіційних публікацій Державної 
служби статистики України, звітів міжнародних організацій і компаній. 

Дисертацію виконано у контексті міждисциплінарних досліджень, вона 
базується на критичному розгляді та узагальненні праць провідних вітчизняних 
і зарубіжних учених-економістів з питань економічної безпекології, теорії 
управління та ризик-менеджменту. 

Вірогідність викладених в дисертації наукових результатів підтверджена 
апробацією на міжнародних, всеукраїнських науково-методичних і науково-
практичних конференціях та семінарах, а також впровадженням результатів 
досліджень на загальнодержавному рівні, в діяльність провідних підприємств 
зв’язку України та освітній процес.  
 
 

Новизна основних наукових результатів, отриманих особисто 
автором та поданих на захист 

Суттєвими науковими результатами, що відображають наукову новизну 
дисертаційної роботи та підтверджують особистий внесок автора у вирішення 
актуальної проблеми розробки теоретико-методологічних та концептуальних 
засад управління економічною безпекою підприємств зв’язку для забезпечення 
їх стійкого функціонування в умовах невизначеного економічного середовищ, є 
наступні положення: 

- вперше розроблено методологічну архітектуру управління 
економічною безпекою підприємств зв’язку (п. 2.1), концептуальну модель 
управління ризиками підприємств зв’язку як базис забезпечення їх економічної 
безпеки (п. 4.1), сформовано концептуально-методологічний підхід до побудови 
фінансової архітектоніки підприємств зв’язку (п. 5.4), обґрунтовано стратегічні 
імперативи організаційної гнучкості на основі ідентифікації кадрових загроз 
зовнішнього і внутрішнього середовища їх функціонування (п. 5.2). 
Впровадження запропонованих авторських підходів до вирішення поставлених 
завдань у діяльність підприємств зв’язку буде сприяти підвищенню рівня 
економічної безпеки та забезпеченню стійких параметрів їх функціонування в 
умовах невизначеності; 

- вдосконалено науковий підхід до вибору індикаторів рівня 



економічної безпеки підприємств зв’язку (п. 2.4), модель квантифікації рівня їх 
фінансової безпеки (п. 4.3), систему інфокомунікаційного забезпечення 
підприємств зв’язку (п. 5.1) та методичний підхід до інтегральної оцінки рівня 
їх економічної безпеки (п. 2.4). Особливої уваги заслуговує методичний підхід 
до квантифікації рівня фінансової безпеки підприємств зв’язку як критерію їх 
економічної безпеки, який має практичну цінність, що підтверджено 
результатами апробації на ПАТ «Укртелеком» та актом про впровадження 
наукових результатів. Також цікавим є підхід автора до формування системи 
інфокомунікаційного забезпечення підприємств зв’язку, який, на відміну від 
існуючих, передбачає організацію їх внутрішніх і зовнішніх інформаційних 
потоків на основі ефективної комунікаційної взаємодії суб’єктів управління для 
підвищення рівня інформаційної безпеки підприємств як результату створення 
якісного інформаційного продукту та його подальшого використання в процесі 
управління економічною безпекою підприємств зв’язку. На особливу увагу в 
науковій новизні заслуговує вірогідність отриманих в дисертаційній роботі 
результатів, забезпечена математичними розрахунками та аргументованими 
управлінськими висновками; 

- набули подальшого розвитку методологічні підходи до визначення 
економічної безпеки підприємства (п. 1.1), обґрунтування критеріальних ознак 
забезпечення економічної безпеки підприємства (п. 1.2), наукові підходи щодо 
класифікації загроз економічній безпеці підприємства в контексті 
систематизації типових класифікаційних ознак (п. 1.2), методологічний підхід 
до вибору елементів управління економічною безпекою підприємства (п. 1.3, 
п. 3.3), науково-практичні рекомендації щодо підвищення рівня інноваційно-
інвестиційної безпеки підприємств зв’язку (п.5.3), трактування понятійно-
категорійного апарату теорії управління економічною безпекою підприємств 
(п. 1.3, п. 2.4, п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 5.3, п. 5.4). Заслуговує на увагу авторський 
підхід до вибору елементів управління економічною безпекою підприємства, 
який ґрунтується на об’єктно-суб’єктному підході та дозволяє структурувати 
процес управління економічною безпекою підприємств зв’язку за його 
елементами, серед яких виокремлено інформаційну, фінансову, кадрову та 
інноваційно-інвестиційну складові як пріоритетні функціональні підсистеми з 
огляду на специфіку діяльності підприємств зв’язку. 

Наукова новизна отриманих у дисертаційній роботі результатів, 
сформульованих висновків і наданих рекомендацій є очевидною. Такі результати 
характеризуються авторським підходом до вирішення поставленого науково-
практичного завдання, його обґрунтованістю і комплексністю. 
 
 

Значення дисертаційного дослідження для науки та практики, 
впровадження наукових результатів дослідження і напрями їх 

використання 
Результати проведеного дослідження, висновки та рекомендації автора 

теоретично обґрунтовані та мають практичну цінність. Суттєвим внеском у 
теорію управління є розроблена автором концептуальна модель управління 



ризиками як базис економічної безпеки підприємств зв’язку із застосуванням 
системного підходу, що ґрунтується на врахуванні класичних законів 
організації та загальнонаукових принципів управління ризиками в системі 
економічної безпеки підприємства, використання якої передбачає 
ідентифікацію, діагностику, квантифікацію, оптимізацію та моніторинг ризиків, 
що дозволяє спрямувати управлінський процес на адаптацію функціональних 
підсистем економічної безпеки підприємств зв’язку до невизначеного бізнес-
середовища з метою забезпечення їхнього стійкого функціонування. 

Також для вітчизняної науки та практики суттєву цінність мають положення 
дисертації, що поглиблюють теоретико-методологічні засади управління 
економічною безпекою підприємств зв’язку та пріоритетні напрями 
удосконалення цього процесу. Зокрема сформована методологічна архітектура 
управління економічною безпекою підприємств зв’язку, що побудована на 
основі консолідації концепцій та теорій даного процесу за інформаційною, 
фінансовою, кадровою та інноваційно-інвестиційною функціональними 
підсистемами економічної безпеки, специфічних і фундаментальних принципів, 
наукових підходів та методів. Запропонований методичний підхід до оцінки 
рівня економічної безпеки підприємств зв’язку має достатньо універсальне 
застосування для різних об'єктів управління у сфері зв’язку та інформатизації.  

Наукові результати дисертаційної роботи автора використані у практичній 
діяльності державних установ, а саме Комітету Верховної Ради України з питань 
інформатизації та зв’язку (довідка № 04-21/14.667/1 від 7 грудня 2018 р.) 
Основні науково-практичні розробки впроваджено у діяльність таких 
підприємств: Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (довідка 
№ 1723/10-08 від 19 квітня 2019 р.), ТОВ «НОВА ПОШТА» (довідка № 715/23 
від 22 лютого 2019 р.), ПРАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (довідка від 10.04.2019 р.), 
«IDAP solutions LLC» (довідка від 6.02.2019 р.), ТОВ «ДЖАСТ ІН» (довідка від 
18.04.2019 р.), ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «Шахтар-Сервіс» (довідка № ШС.2-
19/04.04-2 від 4 квітня 2019 р.). Результати дисертаційного дослідження 
використані для підготовки навчально-методичних матеріалів та проведення 
тренінгів ГО «Європейська асоціація економістів» (довідка № 01/241 від 17 
квітня 2019 р.). Рекомендації та основні напрацювання теоретико-
методологічного характеру дисертаційної роботи використовуються в 
освітньому процесі Київського університету імені Бориса Грінченка (акт № 19-
н від 8 квітня 2019) та Державного університету телекомунікацій (довідка № 
05/346 від 24 квітня 2019 року).  

 
 

Повнота викладення результатів наукових досліджень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, в опублікованих працях 
Дисертаційна робота є результатом самостійного дослідження. Усі 

наукові результати, висновки і пропозиції, що викладені в дисертації і 
виносяться на захист, належать автору та відображені у наукових публікаціях. 
Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї та 
положення, які є результатом власних наукових досліджень. За результатами 



проведеного дослідження опубліковано 45 наукових праць загальним обсягом 
40,2 друк. арк. (з них 36,5 друк. арк. належить особисто автору), а саме: 
одноосібна монографія, 2 колективні монографії, 1 стаття у науковому виданні, 
що включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science, 22 статті у 
наукових фахових виданнях (у т. ч. 17 статей у наукових фахових виданнях, які 
включено до міжнародних наукометричних баз), 19 публікацій у матеріалах 
науково-практичних конференцій. 

Характер видань та зміст наукових праць відповідають вимогам, що 
висуваються до повноти висвітлення основних результатів дисертації, поданої 
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Кількість публікацій 
за темою дисертаційного дослідження у наукових виданнях дотримана 
відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України. 

 
 

Ідентичність змісту автореферату та дисертаційної роботи 
Представлена на офіційне опонування дисертаційна робота 

Сосновської О.О. «Управління економічною безпекою підприємств зв’язку: 
теорія та методологія» та автореферат цієї роботи за змістом основних положень 
є ідентичними, написані українською мовою в академічному стилі. Предмет та 
об’єкт дисертаційної роботи визначені згідно з паспортом спеціальності 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності). Логіку побудови змісту дисертаційної роботи визначили її мета, 
послідовність реалізації наукових завдань, які повною мірою знайшли 
вирішення під час наукового дослідження та повністю відображені у висновках. 
Висновки за розділами логічно пов’язують обґрунтування теоретико-
методологічних підходів, розробку концептуальних засад управління 
економічною безпекою підприємств зв’язку та визначення пріоритетних 
напрямів удосконалення цього процесу. Автореферат у повній мірі відображає 
зміст та наукову новизну дисертаційного дослідження. Дисертаційна робота та 
автореферат оформлено згідно з вимогами ВАК України. Дисертація складається 
зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 
Загальний обсяг роботи становить 505 сторінок, основний – 433 сторінки, що 
містить 44 рисунки та 30 таблиць, список використаних джерел із 
432 найменувань на 45 сторінках і 14 додатків на 27 сторінках. 

 
Дискусійні положення дисертації та зауваження щодо її змісту 

1. У розділі 2 (п. 2.2) автором надано характеристику підприємств зв’язку 
та проаналізовано сучасні тенденції управління їх розвитком. Разом з тим, 
враховуючи ідеологію дисертаційної роботи, в рамках проведеного аналізу було 
б доцільно визначити стан та особливості розвитку підприємств зв’язку за 
обраними функціональними підсистемами їх економічної безпеки.  

2. У розділі 4 автором запропонована концептуальна модель управління 
ризиками як базис забезпечення економічної безпеки підприємств зв’язку (п. 4.1, 
с. 286), структурним елементом якої є критерій ефективності, що полягає у 
підвищенні рівня економічної безпеки підприємств зв’язку та досягненні 



стійкості функціонування її функціональних підсистем. Однак є незрозумілим 
взаємозв’язок між досягнутим рівнем економічної безпеки підприємств зв’язку 
та їх інформаційно-комунікаційною, фінансовою, організаційно-управлінською 
та інноваційно-інвестиційною стійкістю.  

3. У п 4.3. на с.327-338 автором представлено апробацію моделі 
квантифікації рівня фінансової безпеки на прикладі ПАТ «Укртелеком» як 
пріоритетного критерію його економічної безпеки, за результатами якої рівень 
фінансової безпеки досліджуваного підприємства визначено від 5 до 
7,5 одиниць, що відповідає нормальному рівню фінансової безпеки, та виявлено 
фінансовий ризик, який дорівнює більш ніж 90%, що рівень фінансової безпеки 
стане незадовільним. Однак, проведена апробація була б найбільш достовірною, 
якщо б вона проводилась на декількох підприємствах зв’язку, що більше б 
підтвердило універсальність запропонованої методики.  

4. Використання експертних оцінок у визначенні вагових коефіцієнтів 
індикаторів рівня економічної безпеки підприємств зв’язку (п. 2.4, с.196) 
свідчить про наявність суб’єктивності управлінських рішень стосовно вагомості 
обраних функціональних підсистем та їх відповідного впливу на значення 
інтегрального показника оцінки рівня економічної безпеки досліджуваних 
підприємств, а також викликає полеміку стосовно достовірності отриманих 
результатів.  

5. Заслуговує уваги запропонований автором концептуально-
методологічний підхід до побудови фінансової архітектоніки підприємств 
зв’язку (п. 5.4, с. 406), метою якого є підвищення ефективності їх фінансової 
діяльності. Проте, наведені теоретико-методологічні положення щодо цього 
підходу необхідно доповнити розробкою практичних рекомендацій побудови 
фінансової архітектоніки підприємств зв’язку з урахуванням актуальних 
тенденцій економічного розвитку, що б підсилило прикладний аспект 
проведеного дослідження.  

6. У п. 2.3. автором проаналізовано вплив глобальних ризиків на 
функціонування вітчизняних підприємств зв’язку. Проте було б доцільно 
приділити більшу увагу обґрунтуванню впливу представлених ризиків на рівень 
економічної безпеки досліджуваних підприємств з огляду на обрані 
функціональні підсистеми, враховуючи особливості динаміки розвитку 
інформаційного суспільства та розгортання цифрової економіки.  

7. Цікавим є спроба автора щодо врахування фактору циклічності у ході 
проведення дослідження та обґрунтування його значення на сучасному етапі 
розвитку вітчизняних підприємств (п.3.3, с. 245-260). Однак, потребує уточнення 
ступінь впливу цього фактору на рівень економічної безпеки підприємств зв’язку 
на різних етапах їх життєвого циклу, що надало б завершеності даному 
параграфу дослідження та сприяло розширенню новизни одержаних наукових 
результатів.  

Наведені дискусійні положення не впливають на загальне позитивне 
враження і позитивну оцінку дисертаційної роботи, не знижують наукову і 
практичну цінність її результатів та можуть стати резервами у проведенні 




