
Р1шення спещалпованоТ вчено'У ради 

про присудження ступеня доктора фшософп

Спещатзована вчена рада ДФ 08.820.014 УкраУнського державного 

ушверситету науки i технологш М1шстерства освети i науки УкраУни (м. Дншро) 

прийняда ршення про присудження ступеня доктора фшософн з галуз1 знань 05 

Сощальш та поведшков1 науки на пщстав1 прилюдного захисту дисерташУ «Мехашзм 

забезпечення економ1чно'У безпеки пщприемств транспорту в умовах фшансовоУ 

нестабшьносп» за спещальшстю 051 Економжа 12 Дчня 2023 року.

Дехтяр Серий Серпйович 1985 року народження. громадянин УкраУни, мае 

вищу оДвту: зак1нчив у 2007 рощ Дшпровський нащональний ушверситет 

зал1зничного транспорту iMem академ1ка В. Лазаряна за спещальшстю «Облж та 

аудит».

Працюе директором товариства з обмеженою вщповщальшетю 

«Т ранспорта компашя ДСС», м. Дшпро з 2021р. по тепер1шнш час.

Дисертащю виконано у УкраУнському державному ушверситен науки i 

технологш.

Науковий кер1вник Бобиль Володимир Володимирович, доктор економ1чних 

наук, професор, завщувач кафедри «Облж i оподаткування» УкраУнського 

державного ушверситету науки i технологш.

Здобувач мае 18 наукових публжацш за темою дисертащУ, серед них:

Монографй':

1. Дехтяр С.С. «Алгоритм прийняття управлш ських р1шень на основ! 

створеного мехаш зму економ 1чноУ безпеки» Колективна монограф1я 

«1нтегрований облж в ризик-ор1ентованому управлш ш  шдприемством» шд 

загальною редакщею Бобиля В.В., Дшпро 2021р. Стр. 86-114

Пращ, яю опублжоваш  у фахових виданнях УкраУни:

2. Дехтяр С.С., Бобиль В.В. «Проблеми визначення категорй' 

економ1чна безпека та взаемод1я УУ суб’ект1в». «Ефективна економ1ка». Випуск 

№ 2/2020 року. Режим доступу: www.econom y.паука.com .ua/?op=l& z=7678



3. Дехтяр С.С., Бобиль В.В. «Трансформация економ1чноУ безпеки

промислових шдприемств в умовах фшансово'У нестабтьностЬ>. «Ефективна 

економша». Випуск 7/2020р. Режим доступу:

www. economy, nayka.com. ua/?op=l& z=8076

4. Дехтяр С.С., Бобиль В.В. «Економ1чний розвиток промислових 

шдприемств в умовах фшансово’У нестабшьностк европейський досвщ та 

украУнсью реалп». «Ефективна економжа». Випуск № 4/2021 року. Режим 

доступу: ww w.econom y.nayka.com.ua/?op=l& z=8875/

5. Дехтяр С.С., Бобиль В.В. «Специфша функц1онування шдприемств

транспорту в умовах фшансово'У нестабшьностЬ). Ж урнал «Ефективна 

економжа». Випуск № 5/2022 року. Режим доступу:

www. economy, паука, com. ua/?op=l &z=10273

6. Дехтяр С.С. Бобиль В.В., «Забезпечення економ1чноТ безпеки 

транспортних ш дприемств в умовах фшансово'У нестабшьностЬ>. Електронний 

журнал «Ефективна економжа». Випуск № 7/2022 року. Режим доступу: www. 

nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/147

Пращ, яю засвщ чують апробащю матер1ал1в дисертащ'У:

7. Дехтяр С.С. «Проблема визначення змюту категорп «Економ1чна 

безпека пщприемства». ВсеукраУнська науково-практична конференщя 

«Сучасш технолопУ менеджменту», 18-19 квНня 2019 року, м. Черкаси. Стр. 

163-164

8. Дехтяр С.С. «Анал1з наукових пщход1в до визначення гюняття 

«Економ1чна безпека пщприемства». ВсеукраУнська науково-практична 

конференщя «Економ1чний розвиток в умовах провадження ш формацшних 

технологш та систем управлш ня», КиУвський уш верситет рмнкових вщносин, 

25 лютого 2019 року. Стр. 117-120.

9. Дехтяр С.С. «Формування шдивщуальноУ концепщУ економгчно'У 

безпеки пщприемства». ВсеукраУнська науково-практична конференщя 

«Актуальш проблеми сощально-економ1чних систем в умовах 

трансформацшно'У економжи», НМ етАУ, Дншро, 11-12 квНня 2019 року. Стр.



301-304.

10. Дехтяр С.С. «Макрофшансов1 загрози та еконогДчна безпека 

пщприемства». ВсеукраУнська науково-практична конференщя «Економ1ка 

пщприемства: сучасж  проблеми Teopii та практики», Одеський нащональний 

економ1чний ун1верситет, 13-14 вересня 2019 року. Стр. 291-292.

11. Дехтяр С.С. «Вплив сучасних макрофшансових ризиюв на 

формування економ1чно1 безпеки пщприемства». М1жнародна науково- 

практична конференщя «Сучасний стан та перспективи розвитку економжи, 

ф1нанс1в, облжу та права» м. Полтава, 19 листопада 2019 року. Стр. 22-25.

12. Дехтяр С.С. «Економ1чна безпека та дестабш зую чи чинники в 

д1яльност1 пщприемства». 1УПжнародна 1нтернет-конференц1я «Св1т економ1чноУ 

науки», Випуск № 18, 28 листопада 2019 року. Режим доступу: www.economy- 

confer.com .ua/full-article/3241/.

13. Дехтяр С.С. «Взаемод1я суб’ект1в економ 1чноУ безпеки» 

1УПжнародна ш тернет-конференщ я «Свгг економ1чноУ науки», Випуск № 20, 20 

лютого 2020 року. Режим доступу: ww w.econom y-confer.com .ua/full-aiticle/3346.

14. Дехтяр С.С. «Основж етапи процесу забезпечення економ1чноУ 

безпеки». ВсеукраУнська наукова конференц1я "Перспективи розвитку ф ж ан тв , 

o6niKy та психолог1У в умовах nno6ani3anmHHX npoueciB1', 10 березня 2020 року, 

м. Чортюв. Стр. 108-111.

15. Дехтяр С.С. «Вплив дестабш зую чих чинниюв на економ1чну 

безпеку» М1жнародна наукова конференщя «Проблеми та перспективи 

розвитку зал1зничного транспорту» ДИТ, 23 кв1тня 2020 року, м. Дж про. Стр. 

10-15.

16. Дехтяр С.С. «Сучасж  тенденцГУ наукових пoглядiв стосовно 

KaTeropii «економ!чноУ безпеки» 1УПжнародна 1нтернет-конференц1я «Св1т 

економ1чноУ науки», Випуск № 23, травень 2020 року. Режим доступу: www. 

economy-confer.com.ua/full-article/3439/.

17. Дехтяр С.С. «Причини негативних тенденций украУнськоУ 

промисловост1». !УПжнародна наукова 1нтернет-конференц1я «1нформац1йне

http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3241/
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3241/
http://www.economy-confer.com.ua/full-aiticle/3346


суспшьство», м. Терношль, 14 жовтня 2020 року. Стр. 24-28.

18. Дехтяр С.С. «Ш ляхи подолання кризових тенденщ й украТнськоУ 

промисловост1». ГУПжнародна штернет-конференщя «СвД економ1чноТ науки», 

Випуск № 29 вщ 25 лютого 2021 року. Режим доступу: www.economy-

confer.com.ua/full-article/3562/.

У дискуаТ взяли участь голова i члени спещал1зованоТ вченоТ радий

1. Чаркша Тетяна Ю рпвна, доктор економ1чних наук, доцент, завщувач 

кафедрою «Е коном ка i менеджмент» Украш ського державного ушверситету 

науки i технологш.

Зауваження: зауважень не мае

2. М ел1хова Тетяна О лепвна, доктор економ 1чних наук, професор, 

завщувач кафедри «Облпс, анал13, оподаткування та аудит» Запоргзького 

нацюнального ун1верситету

Зауваження:

дисертацш не дослщження мютить ретельний анал!з визначень 

KaTeropii «економ!чна безпека» та шдход1в до и класифкащУ (стор. 19-28). 

Разом з тим, автором не придшяеться достатньоТ уваги визначенню дефшщй' 

економ1чноТ безпеки з урахуванням специф ки функцюнування пщприемств 

транспорту;

в основному текст! дисертацшноУ роботи автором досить часто 

вживаються термш и «нестабш ьш сть», «фшансова нестабш ьш сть» та «криза». В 

цьому аспект! зауважимо, гцо здобувачем не конкретизовано змютовне 

наповнення цих понять, гцо ускладнюе сприйняття висвплених пропозиций 

гцодо управлшня економ1чною безпекою в згаданих умовах;

розкриваючи на стор. 105-120 Концептуально-методичш  шдходи та 

стратепчш  аспекта удосконалення забезпечення економ1чноТ безпеки 

транспортних пщ прием ств‘автор наголошуе на необхщност1 оргаш зацшного 

забезпечення та структуризацп ( стр 121). Виходячи i3 викладених тверджень не 

до кшця зрозумшо сутност1 цього напрямку вдосконалення процесу 

забезпечення економ1чноТ безпеки саме для транспортних пщприемств;



потребуе додаткового роз’яснення положень роздшу 1.3 «Вплив 

ризиюв на мехашзм забезпечення еконсиупчноТ безпеки транспортного 

шдприемств» та роздшу 3.3 «Формування системи ризик-менеджменту для 

забезпечення економ 1чноУ безпеки транспортних ш дприемств в умовах 

финансово!' нестабшьностЬ> Вказаш роздши на нашу думку маюсь резне 

теоретичне шдгрунтя але за лопкою  диссертацш ного дослвдження повинш 

мати загальш риси та сш ввщ ниситися один з одним;

потребуе пояснения структура третього роздшу дисертацп. У 

пщ роздш  3.1 автором наводиться концептуальна модель та запропонований 

мехашзм забезпечення економ1чноУ безпеки який е центральним результатом 

дисертацшного дослщ ження. А у роздшах 3.2 та 3.3 розглядаються П1дсистеми 

вказаноУ модел1;

- у другому роздш  роботи анал1тичний матер'тл та статистичн1 дан Hi 

транспортноУ галуз1 на основ! яких проводилися розрахунки мають загальний 

характер який не завжди i повн1Стю висв1тлюе стан справ транспортного 

пщприемства окремоУ галузь

3. М атусевич Олекс1й Олександрович, кандидат економ 1чних наук, 

доцент кафедри «Облш i оподаткування» УкраУнського державного 

ушверситету науки i технолопй.

Зауваження:

при розгляд1 впливу ризиюв на мехашзм забезпечення економ1чноУ 

безпеки детально проанал1зоваш дестаб1л1зуючи чинники, але не зазначено i не 

оц 1нено ступ1нь впливу кожного з них;

для бшьш четкого розумтння актуальности дослтдження для умов 

сьогодення в розрахунках роздшу 2 дисертацшноУ роботи вважаемо що було 

врахувати дан1 2021 року;

використання зйгальних статистичних даних не дае можливостт 

б1льш повно та детально висв1тлити ситуатню по окремим гпдгалузям 

транспорту;

в розд1л1 2.2 роботи наголошено, що основою для вдосконалення



процесу ощ нювання еконо1ш чною безпекою мае стати вщповщне шформацшне 

забезпечення але не зазначено як саме повинно бути оргаш зовано цей процес;

запропонований автором науково-методичний пщхщ до ощнювання 

р!вня економ!чно!' безпеки транспортних пщприемств складаеться аж i3 семи 

гпдсистем, що в певною м iрою ускладшое розумшня сутност! процесу оцшки.

4. Коваленко-М арченкова Свгешя В1ктор1вна, кандидат економ 1чних 

наук, доцент кафедри «АналДичноТ економши та менеджменту» 

Дшпропетровського державного ушверситету внутр!шшх справ

Зауваження:

- в р о зд ш  1.3 придшено увагу значну розгляду питания впливу ризиклв на 

мехашзм забезпечення економ!чно!‘ безпеки транспортних пщприемтсв. Але 

отриман1 в результат! цього анал1зу висновики не мали продовження в 

практичнш ч ас ти т  дослщ ження, внасл1док чого, складно оцшити Тх м1сце у 

запропонован1й модел1 забезпечення економ!чноУ безпеки;

- в роздш! 2 дисертацш ного досл1дження виявлено певнi протир!ччя на 

piBHi теоретичного сприйняття метод!в визначення р1вня економ!чноУ безпеки. 

Так, у роздш  2.1 спочатку зазначено, що штегральний показчик р1вня 

економ!чноТ безпеки е не достатньо !нформативним i фактично не може 

повноц!нно в!добразити !нформац!ю про стан безпеки на шдприемствц Але 

вже у розд!л1 2.2 автором запропонований алгоритм розрахунку такого 

!нтегрального показы и ка i його результаты;

- выявлена певна невщ повщ шсть теоретичных основ забезпечення 

eKOHOMinHoV безпеки викладених у роздш  1.2 та запропонованих автором 

алгоритм!в розробки стратег!!’ забезпечення економ!чно!’ безпеки транспортного 

п!дприемств. Так, спочатку автор зазначае що визначення «слабких м!сць» 

п!дприемства е одним з шдготовчих етап1в перед створення механ1зму 

економ!чно1 безпеки (сторУЗО). В результативнш  частини дослщження (розд1л 

3.1) автор пропонуе алгоритм, що складаеться в основному !з кроклв 

направлених на виявлення, анал1з, д1агностику дестабш зую чих чинник!в ( стор 

119). 1 даль в роздш  3.3 автором наведено алгоритм формування системы



управлшня ризиками для забезпечення економ1чноТ безпеки транспортних 

шдприемств в умовах фшансовоУ нестабшьност! (стор. 145). Тобто, залишаеться 

дискусшним питания прюритетносЛ наведених шлях1в досягнення достатнього 

р1вня економ1чноУ безпеки;

- в запропонованих автором i/деях вщсутн! розрахунки витрат, пов'язаыих 

13 забезпеченням економ1чно1 безпеки транспортних шдприемств. Таким чином 

складно ощнити ефективш сть запропонованих моделей в зв ’язку з тим, що 

затрата на Ух впровадження та гпдтримку пронесу функщонування можуть бути 

великими i не рентабельними.

5. М арценюк Лариса Володимир1вна, доктор економ1чних наук, професор 

кафедри «Економ 1ка i менеджмент» УкраУнського державного ушверситету 

науки i технологш.

Зауваження:

в роздип 2.1 автором запропонований науково - методичний гпдхщ 

до оцпповання р1вня економ1чноУ безпеки. Зпдно наведеного пщходу автором 

вид1лено Лм функщ ональних складових у систем! економ!чноУ безпеки 

транспортних п1дприемств та кожнш i3 складових сформовано певну вагу в 

загальнш сукупносЛ на шдстав1 специф!ки Ух Д1яльност!. Але, в цьому 

напрямку роботи в!дсутне обгрунтування та залишаеться в1дкритим питания 

правильное^ в 1дображення та методики формування показникчв питомоУ ваги 

кожноУ складовоУ;

- автором визначено, що вантажний залззничний транспорт мае найб1льшу 

питому вагу у транспортн1й галуз!. Але в розрахунках р1вня економ 1чноУ 

безпеки транспортних гпдприемств, наведених у розд1л! 2.3 вщеутне 

п1дприемство зал!зничноУ галуз!;

- при оцппованш р!вня економ!чноУ безпеки в роздini 2.2 автором 

видглено 7 складових економ!чноУ безпеки. В той же час в роздш  3.1 при 

формувагнп концептуально!' модел! мехагпзму забезпечення економ!чноУ 

безпеки автором наводиться п ’ять основних п!дсистем. Незважаючи на лопчне 

викладення M arepiany та !дей автора, вважаемо що за лопкою  досл!дж ення



р о н ю д и  га кдасифпццпя систем забезнечення екогкпнчноУ безпеки мають б \ т  

Гнлы.и вщповиними один одному.

Результати вщкритого (онлайн) голосування:

« За» 5 членiв ради. 

«Мроти» 0 чдечпв ради. 

На пщстав1 результаЛв вщкритого (онлайн) голосування спегналгювана 

вчена рада ДФ 08.820.014 присуджус Дехтярю Серию  Серпйовичу стунпп.

доктора ф1лософй' в галуз1 знанв 05 Соцф

спец1альн1стю 051 Ьконом1ка.

1 олова снещал13овано1 
вченоТради

Рецензент

та новедшков! науки за

Йрценюк Л.В.
(гпдпис)

Рецензент

Опонент

Опонент


