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Комісія у складі рецензентів д.е.н., проф. Волощук Л.О. та к.е.н., доц. 
Черкасової С.О., відповідно до п. 14 Постанови КМУ № 167 від 06.03.2019 р. 
«Про присудження ступеня доктора філософії» із подальшими змінами 
і доповненнями № 979 від 21.10.2020 р. та № 608 від 09.06.2021 р., 
розглянувши дисертацію та наукові публікації, в яких висвітлені основні 
наукові результати дисертації Альхаммаді Талеба Абдулли Мохамеда Алі, а 
також, за результатами фахового семінару, проведеного на кафедрі обліку, 
аналізу і аудиту, зробила такі висновки:   

1. Актуальність напрямку дослідження.
Дисертацію присвячено вирішенню актуального наукового завдання

щодо розроблення та поглиблення теоретичних та методико-прикладних засад 
в частині управління кадровою безпекою у системі ризик-менеджменту 
надзвичайних ситуацій бізнес-структур. 

Мета, сформульована в роботі, відповідає напрямку дослідження, 
отримані результати мають наукову новизну, практичне значення та сприяють 
досягненню мети.  

2. Наукове та практичне значення роботи полягає в розробці науково-
обґрунтованих та методико-завершених рекомендацій щодо формування та 
управління кадровою безпека у системі ризик-менеджменту надзвичайних 
ситуацій бізнес-структур. 

Дисертацію виконано відповідно до тематичних планів наукових 
досліджень Державного університету «Одеська політехніка»  за період 2018-
2021 рр. при виконанні держбюджетних тем «Управління ризиками 
впровадження системи смарт-обліку в міському пасажирському транспорті на 
основі інтеграції смарт-інновацій, інформаційних технологій та маркетингового 
інструментарію» (номер державної реєстрації 0017U003804) 2019-2020 рр., де 
автором розроблено модель кола ризиків надзвичайних ситуацій бізнес-структур 
та запропоновано ключові показники формування і забезпечення кадрової 
безпеки у системі ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій, та «Методи та 
інструменти управління та його обліково-аналітичного забезпечення в контексті 
детермінант сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0121U108321) 2020-
2021 рр., де автором удосконалено методику використання методу PATTERN для 
забезпечення кадрової безпеки у системі ризик-менеджменту. Наукові 
результати дисертації впроваджено у діяльність Державного університету 
«Одеська політехніка» (довідка № 2233/04-02 від 08.10.2021 р.).  



3. Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш вагомими
результатами, що становлять наукову новизну є наступні: 

удосконалено: 
 науково-методичний підхід до формування кадрової безпеки як 

складової системи ризик-менеджменту бізнес-структур, який на відміну від 
існуючих, базується на синергізмі пріоритетів: безпека життя, соціальна та 
мотиваційна безпека, структурна безпека та адаптивна безпека; 

 алгоритм формування і забезпечення кадрової безпеки у системі ризик-
менеджменту надзвичайних ситуацій, який на відміну від існуючих, 
цілеспрямований на досягнення ключових показників формування та 
забезпечення кадрової безпеки задля ефективного використання ресурсів, 
підвищення синергетичної ефективності забезпечення економічної безпеки 
бізнес-структури на засадах комплексності, безперебійної взаємодії та 
розподіленої безперервності; 

 інформаційно-аналітичне забезпечення, що удосконалене 
застосуванням методу PATTERN як інструменту кадрової безпеки, який на 
відміну від існуючих, базується на декомпозиції кадрової безпеки на 
взаємозалежні ієрархічні рівні економічної безпеки, визначено порядок, 
методи формування та оцінки пріоритетів елементів структури цілей; 

 механізм державної підтримки формування кадрової безпеки у системі 
ризик-менеджменту бізнес-структур, який відрізняється балансуванням цілей 
сталого розвитку, глобальних змін та пріоритезації людського капіталу; 

дістало подальшого розвитку: 
 визначення узагальненого поняття ризик-менеджмент як системи, 

складові якої носять взаємозалежний та взаємодоповнюючий характер, 
виконуючи відповідні функції з метою досягнення стратегічних цілей бізнес-
структури за рахунок об’єднання випереджальних інструментів на імовірність 
настання надзвичайної події та інструментів реагування і корегування задля 
мінімізації наслідків;  

 ієрархічність кадрової безпеки в системі ризик-менеджменту бізнес-
структур з визначенням структурних компонентів, розподілу функцій, 
визначення відповідальних підрозділів та рівнів підпорядкування; 

 термінологічна характеристика «надзвичайна ситуація» та її 
класифікаційні засади за ознаками: «за рівнем впливу на діяльність бізнес-
структур», «вимірність наслідків для бізнес-структур».  

4. Публікації результатів роботи, їх обговорення.
За результатами дослідження опубліковано 12 наукових праць, з них: 1

колективна монографія; 5 статей, у т.ч. – 1 стаття у міжнародному виданні, що 
індексується у базі даних Scopus, 4 статті – у фахових виданнях України, що 
включені у міжнародні наукометричні бази; 6 доповідей і тез доповідей на 
міжнародних та науково-практичних конференціях. 
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Комісія вважає, що зміст дисертації повністю розкрито у 
вищенаведеному списку опублікованих праць за темою дисертації. Всі наукові 
результати, що викладені в дисертації, одержані автором особисто. З наукових 
публікацій, виданих в співавторстві, у роботі використано лише ті положення, 
що складають індивідуальний внесок автора. 

Кількість та обсяг праць, а також науковий рівень видань, де вони 
опубліковані, відповідають вимогам п. 11 «Тимчасового порядку присудження 
ступеня доктора філософії». 

5. Відповідність вимогам, що пред’являються до дисертацій на
здобуття ступеня доктора філософії. 



Здобувачем дотримано вимоги з академічної доброчесності та 
недопущено її порушень під час дослідження, що підтверджується протоколом 
програми StrikePlagiarism, який опрацьовано фахівцями кафедри обліку, 
аналізу та аудиту та членами групи забезпечення підготовки доктора філософії 
по ОНП за спеціальністю 073 – Менеджмент. Дисертаційна робота відповідає 
вимогам, передбаченим Постановою КМУ № 167 від 06.03.2019 р. «Про 
присудження ступеня доктора філософії» із подальшими змінами 
і доповненнями № 979 від 21.10.2020 р. та № 608 від 09.06.2021 р.; написана 
стилістично грамотною науковою українською мовою, що відповідає 
загальним нормам виконання наукових праць. Стиль її викладання забезпечує 
легкість і доступність сприйняття. 

6. Комісія виносить до ради таку пропозицію:
Прийняти до захисту дисертацію Альхаммаді Талеба Абдулли

Мохамеда Алі на тему «Кадрова безпека у системі ризик-менеджменту 
надзвичайних ситуацій бізнес-структур»  на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент із галузі знань 07 – 
Управління та адміністрування, виконану здобувачем у вигляді 
кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису. 
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