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РЕЦЕНЗІЯ
на навчальний посібник професора Отенко І.П.
та доцента Москаленко Н.О.
«ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»
В умовах економічних перетворень як на окремо взятому підприємстві, так і в
промисловості регіону, з позицій фінансово-економічної безпеки, чимало
підприємців виявилися не готовими до нових умов господарювання. А втрата
економічних зв’язків лише посилила занепокоєння, збільшивши негативну
складову економічного стану підприємств, організацій установ, які просто
змушені були тепер зважати на поняття економічної безпеки в управлінні, та
вводити функції з управління фінансово-економічними ризиками. Це обумовлює
поширення та розвиток дисциплін з управління фінансово-економічної безпеки,
ризик-менеджменту в підготовці професіоналів та фахівців, введення нових
освітніх програм. У цьому зв’язку є необхідним розвиток теоретичної бази в
сфері безпекознавства на міжнародному, національному та регіональному
рівнях.
Представлений на рецензування навчальний посібник на однойменну
дисципліну «Організація та управління системою фінансово-економічної
безпеки» авторів професора Отенко І.П. та доцента Москаленко Н.О.
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
доповнює перелік наукових та навчальних видань в галузі фінансовоекономічної безпеки представників вітчизняної економічної спільноти.
Навчальний посібник з організації та управління системою фінансовоекономічної безпеки продовжує цикл наукових та навчальних видань авторів, як:
Отенко І.П. (Економічна безпека підприємства: навчальний посібник),
Отенко І.П., Москаленко Н. О. (Теорія управління безпекою соціальних систем:
навчальний посібник) та численних статей з даної проблематики. Під
керівництвом Отенко І.П. та Москаленко Н.О. в Харківському національному
економічному університеті імені Семена Кузнеця на протязі трьох років успішно
проведено Всеукраїнську студентську олімпіаду з управління фінансовоекономічної безпеки, конкурсні завдання якої оцінено керівниками освітніх
програм з управління фінансово-економічної безпеки вищих навчальних
закладів України на високому професійному рівні.
Звертаючись безпосередньо до змісту навчального посібника, необхідно
відзначити наступне. По-перше, він складається зі вступу, основного тексту,
питань для самоконтролю (контрольних питань та тестових завдань),
комплексних практичних завдань, глосарію та переліку використаних джерел.
По-друге, основний текст містить шість розділів, які повністю відповідають
другому змістовому модулю робочої програми з навчальної дисципліни
«Організація та управління безпекою соціальних систем» авторів Отенко І.П.,
Москаленко Н.О., яка (відповідно до навчального плану) викладається магістрам
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності
«Менеджмент».
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По-третє, за змістом розділи навчального посібника мають логічну структуру
та надають чітке розуміння сутності фінансово-економічної безпеки, елементів
системи фінансово-економічної безпеки, принципів та підходів до її формування
та розкривають ключові функції та методи управління фінансово-економічною
безпекою, піднімають проблемі питання та надають практичні рекомендації
щодо їх вирішення.
По-четверте, обсяг навчального посібника повністю відповідає встановленим
вимогам до навчальних видань такого рівня.
П’яте, текст розділів навчального посібника доповнений довідковоінформаційними
даними
(схемами,
таблицями,
статистичними
спостереженнями) з актуальних питань в сфері фінансово-економічної безпеки.
Наступне, список використаних джерел містить широкий перелік наукових та
навчальних видань авторів сучасної вітчизняної та закордонної економічної
спільноти, які є визнаними та на які посилаються автори навчального посібника.
Це є підтвердженням того, що навчальний посібник побудований на
використанні існуючого досвіду, сучасних концепцій та підходів в галузі
безпекознавства, зокрема управління фінансово-економічною безпекою.
Отже, уважне вивчення наданого матеріалу, ознайомлення із текстом
навчального посібника, наданого на рецензію, на основі вищевикладеного,
можна відзначити, що навчальний посібник є комплексною та завершеною
роботою, підготовлений на належному теоретичному, методичному і
прикладному рівні і є істотним внеском у теорію управління фінансовоекономічною безпекою та формування систем фінансово-економічною безпекою
задля підтримки та розвитку сучасних компаній та підприємств. За структурою,
змістом та обсягом навчальний посібник відповідає вимогам МОН України, що
дозволяє рекомендувати його до друку.
Навчальний посібник може бути корисний студентам, які навчаються за
освітніми програмами з управління фінансово-економічною безпекою,
професіоналам та фахівцям в галузі корпоративної безпеки підприємств,
організацій та установ.
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