
 
 



роботи Русінової О.С., в якій проведено теоретичне обґрунтування змісту 

основних складових системи управління забезпеченням розвитку промислових 

підприємств та запропоновано нові підходи щодо економічного обґрунтування 

господарських рішень із організаційного та інформаційного забезпечення 

управління розвитку підприємств машинобудування. 

Дисертаційна робота Русінової О.С. є своєчасною та відповідає сучасним 

потребам теорії і практики.  

Тема дисертаційної роботи безпосередньо пов’язана із пріоритетними 

напрямами розвитку теорії управління, теорії запасів, економічної теорії. Про 

це свідчить підготовка дисертаційної роботи у відповідності з планами 

науково-дослідних робіт Запорізького національного університету за темою 

«Економічний інструментарій управління розвитком підприємства» (номер 

державної реєстрації 0114U002657), у рамках якої розроблено концептуальний 

підхід до управління забезпеченням розвитку промислових підприємств, 

запропоновано дивергентно-конвергентний підхід до управління забезпеченням 

розвитку промислового підприємства та планами науково-дослідних робіт 

ПВНЗ «Європейський університет» за темою «Управління якістю розвитку в 

умовах системних дисбалансів» (номер державної реєстрації 0114U005433), де 

автором розроблено модель конкуренто-орієнтованого цілепокладання 

промислового підприємства за рахунок використання дивергентно-

конвергентного підходу до розвитку підприємства.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Аналіз змісту дисертаційної роботи та автореферату дає можливість 

стверджувати, що сформовані автором висновки і рекомендації, запропоновані 

наукові положення характеризуються достатньо високим рівнем достовірності 

та обґрунтованості. Це підтверджується проведеним автором ґрунтовним 

аналізом праць вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, що відповідають 

визначеній тематиці дисертаційного дослідження: щодо проблем управління 



забезпеченням розвитку промислових підприємств, оптимізації систем 

забезпечення розвитку та управління постачанням матеріального забезпечення 

в процесі розвитку промислового підприємства. Автором в процесі 

дослідження використані загальнонаукові та прикладні методи. Достовірність 

одержаних результатів підтверджується аналізом значного масиву офіційного 

статистичного матеріалу, проведеною апробацією одержаних результатів на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, друком у 

наукових виданнях, впровадженням авторських пропозицій у діяльність 

підприємств машинобудування, що підтверджується довідками про 

впровадження.  

 

3. Структура та зміст дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота логічно структурована, складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації складає 458 сторінок, основний зміст роботи викладено на 336 

сторінках тексту. За змістом, структурою, обсягом, стилем викладання, 

послідовністю та аргументованістю викладання матеріалів дослідження 

дисертаційна робота повною мірою відповідає вимогам до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та вимогам Міністерства 

освіти і науки України. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методологічні 

аспекти управління забезпеченням розвитку промислових підприємств» (с. 44-

146) автором розв’язано завдання уточнення поняття «управлінням 

забезпеченням розвитку промислового підприємства» (с. 44-75), удосконалення 

методичного підходу до організації процесів управління забезпеченням при 

формуванні стратегії розвитку промислового підприємства на основі аналізу та 

вибору пріоритетних стратегічних альтернатив (с. 76-112), організації 

взаємозв’язків підприємства-споживача з постачальниками забезпечення їх 

розвитку (с. 112-132), систематизації та обґрунтування методів управління 

забезпеченням промислового підприємства (с. 133-143). 



У другому розділі дисертаційної роботи «Передумови формування 

системи управління забезпеченням розвитку промислових підприємств» (с. 147-

200) дисертантом проаналізовано динаміку соціально-економічного розвитку 

України та визначено прагнення до розвитку стратегічно важливих промислових 

підприємств (с. 147-167), досліджено стратегії розвитку вітчизняних 

підприємств машинобудівної галузі (с. 167-175), проаналізовано обсяги 

забезпечення розвитку вітчизняних підприємств машинобудування (с. 176-197). 

У третьому розділі дисертаційної роботи «Концептуальні положення 

управління забезпеченням розвитку промислових підприємств» (с. 201-248) 

автором запропоновано дивергентно-конвергентний підхід до управління 

забезпеченням розвитку промислового підприємства (с. 201-212), удосконалено 

методичний підхід до моделювання системи управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства в умовах дисбалансів оточуючої середи (с. 213-

235), розроблено концепцію управління забезпеченням розвитку промислових 

підприємств (с. 235-246). 

У четвертому розділі дисертаційної роботи «Синтез методів управління 

забезпеченням розвитку промислових підприємств» (с. 249-309) автор удосконалив 

економіко-математичну модель оцінки впливу складових системи забезпечення 

на реалізацію проектів розвитку промислового підприємства (с. 249-258), 

науково-методичний підхід з оптимізації системи забезпечення розвитку 

промислового підприємства за альтернативними проектами розвитку (с. 258-

269), методичний підхід до управління постачанням матеріального 

забезпечення в процесі розвитку промислового підприємства (с. 270-286), 

розвинув методичний підхід до оцінки підприємств-постачальників 

матеріального забезпечення (с. 286-305). 

П’ятий розділ дисертаційної роботи «Практичне застосування концепції 

управління забезпеченням розвитку виробничих процесів промислових 

підприємств» (с. 310-370) – у цьому розділі автор розробив модель конкуренто-

орієнтованого цілепокладання промислового підприємства (с. 310-319), даний 

розділ містить положення щодо набуття подальшого розвитку методичного 

підходу до матеріально-технічного забезпечення машинобудівного 

виробництва на основі моделі розподілу обмежених ресурсів (с. 319-343), а 



також автором здійснено оцінювання економічної ефективності концепції 

управління забезпеченням розвитку промислових підприємств (с. 344-368).  

 

4. Наукова новизна одержаних результатів. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи та автореферату 

дозволило у сформульованих автором положеннях роботи виокремити 

елементи наукової новизни, чітко визначити основні положення, висновки і 

пропозиції автора, що відображають належний науковий рівень дисертанта.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в опрацюванні 

теоретичних, методичних, методологічних і практичних положень, 

спрямованих на управління забезпеченням розвитку промислових підприємств 

та розробку практичних рекомендацій щодо реалізації відповідних заходів на 

підприємствах машинобудування.   

Основні наукові результати виконаного дослідження Русінової О.С. 

полягають у такому: 

1. Розвинуто понятійний апарат з теорії розвитку та теорії управління, 

уточнено сутність поняття «управлінням забезпеченням розвитку промислового 

підприємства» (с. 52-75). 

2. Удосконалено методичний підхід до організації процесів управління 

забезпеченням при формуванні стратегії розвитку промислового підприємства, 

що дає можливість встановити взаємозв’язок між довгостроковими цілями 

розвитку підприємства та існуючими або очікуваними ресурсами, що входять 

до складу ресурсної бази забезпечення (с. 99-112). 

3. Запропоновано дивергентно-конвергентний підхід до управління 

забезпеченням розвитку промислового підприємства, який дозволяє в часі 

визначити необхідність розширення або скорочення обсягів забезпечення 

впроваджуваних проектів розвитку (с. 205-212). 

4. Удосконалено методичний підхід до моделювання системи 

управління забезпеченням розвитку промислового підприємства в залежності 

від нетипових умов, у яких розвивається підприємство, що дає можливість 



отримання максимальної віддачі від ефективного управління ресурсами (с. 228-

235). 

5. Запропонована концепція управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства, яка має будуватися на умовах збалансованості, 

своєчасності та забезпеченості в достатній кількості та достатньому рівні якості 

ресурсів підприємства, що впливає на результативність, ефективність та 

конкурентоспроможність функціонування підприємства (с. 239-246). 

6. Удосконалено науково-методичний підхід з оптимізації системи 

забезпечення розвитку промислового підприємства за альтернативними 

проектами розвитку, що забезпечує максимальну продуктивність 

альтернативних варіантів з покупки нового або ремонту існуючого обладнання 

(с. 260-269). 

7. Удосконалено методичний підхід до управління постачанням 

матеріального забезпечення в процесі розвитку промислового підприємства на 

основі вибору стратегії матеріального постачання в залежності від ступеня 

новизни застосовуваної технології виробництва та необхідних ресурсів для її 

підтримання (с. 282-286). 

8. Розроблено модель конкуренто-орієнтованого цілепокладання 

промислового підприємства, яка базується на дивергентно-конвергентній 

парадигмі (с. 310-319). 

9. Удосконалено економіко-математичну модель оцінки впливу 

складових системи забезпечення на реалізацію проектів розвитку промислового 

підприємства, що дає можливість отримати конкретні величини залежності 

проекту розвитку від компонент системи забезпечення (с. 253-258). 

10. Розвинуто методичний підхід до оцінки підприємств-постачальників 

матеріального забезпечення, основу якого складає модель оцінки підприємств-

постачальників, що дозволяє визначити найкращого постачальника з 

потенційних або прийнятних, в залежності від глибини реалізації проектів 

розвитку (с. 288-305). 

11. Набув подальшого розвитку методичний підхід до матеріально-



технічного забезпечення машинобудівного виробництва на основі моделі 

розподілу обмежених ресурсів (с. 330-343). 

Таким чином, представлені у дисертаційній роботі результати 

дослідження мають наукову новизну і спрямовані на вирішення важливої 

наукової проблеми – розроблення теоретичних, методологічних та методико-

прикладних основ управління забезпеченням розвитку промислових 

підприємств. 

 

5. Відображення висновків і пропозицій в роботах, опублікованих 

автором дисертації.  

Основні положення і результати дисертаційної роботи, відповідно до 

чинних вимог, викладені у статтях, виданих у фахових наукових виданнях (у 

т.ч. таких, що внесені до міжнародних наукометричних баз даних), у наукових 

періодичних виданнях інших держав, а також у друкованих матеріалах 

наукових конференцій. Зокрема, за темою дисертаційної роботи автором 

опубліковано 32 наукові праці, з них: 1 монографія, 22 статті у наукових 

фахових виданнях України, 8 із яких у журналах, що внесені до міжнародних 

наукометричних баз даних, 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої 

держави, 8 тез доповідей. 

Опубліковані результати наукового дослідження відповідають 

встановленим вимогам, в них викладено основні положення дисертаційної 

роботи.  

 

6. Теоретична та практична цінність результатів дослідження. 

Дисертаційна робота Русінової О.С. є вагомим внеском у розвиток теорії 

та практики економічної науки.  

Отриманні у дисертаційній роботі результати, сформовані наукові 

положення, висновки та рекомендації є достатньо глибоко аргументованими та 

отримані при використанні сучасних методів наукових досліджень.  

У дисертаційній роботі Русінова О.С. вирішила актуальну наукову 



проблему.  

Основні теоретико-методичні положення дисертаційної роботи 

використовуються у навчальному процесі ПВНЗ «Європейський університет» 

під час викладання навчальних дисциплін «Потенціал і розвиток 

підприємства», «Ефективність діяльності підприємств» (довідка №12/137 від 

08.02.2017 р.). 

Основні результати наукового дослідження знайшли використання у 

діяльності підприємств, що підтверджено довідками: ПАТ «Запорізький 

механічний завод» (довідка № 736/22 від 19.04.2017 р.), ПАТ «Мотор Січ» 

(довідка №15/07 від 05.06.2016 р.), ТДВ «Машинобудівний  завод «Буран» 

(довідка №167/08 від 07.08.2016 р.), ПрАТ «Інститут керамічного 

машинобудування «Кераммаш» (довідка №032/211 від 03.02.2017 р.), 

ПАТ «Старокраматорський  машинобудiвний завод» (довідка №1/142 від 

24.01.2016 р.), ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» (довідка 

№17 від 29.01.2017 р.), ПАТ «Азовмаш» (довідка №І-12/11 від 13.04.2017 р.). 

 

7. Ідентичність змісту автореферату та основних положень 

дисертації. 

Автореферат дисертації відповідає встановленим вимогам Міністерства 

освіти і науки України до дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук (зокрема, пунктам 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів»). Зміст автореферату повною мірою 

відображає основні положення, висновки і пропозиції дисертаційної роботи, 

достатньо ґрунтовно розкриває всі положення наукової новизни, представлені у 

дисертації, дає повне уявлення про здобутки наукової роботи, що виносяться на 

захист. 

 

8. Використання результатів кандидатської дисертації. 

Матеріали, висновки і науково-методичні результати дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Русінової О.С. 



«Організаційно-економічний механізм управління витратами інноваційної 

діяльності підприємств», яку було захищено у 2006 році за спеціальністю 

08.02.02 – економіка й управління науково-технічним прогресом, не 

використовувалися у дисертації, яку подано на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук. 

 

9. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

написана у науковому стилі, її зміст викладено у чіткій логічній формі та 

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. Робота 

відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). За обсягом і оформленням 

дисертаційна робота відповідає вимогам, що встановлені МОН України до 

докторських дисертацій. 

 

10. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Підкреслюючи актуальність дослідження, його наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, слід зазначити наступні зауваження 

до дисертаційної роботи в порядку викладення результатів дослідження:  

1. Автором проведено ґрунтовний аналіз понятійного апарату з теорії 

розвитку та теорії управління (с. 44-75). На нашу думку подача теоретичного 

матеріалу мала б більш структурований вигляд, якщо автором було б 

узагальнено погляди науковців шляхом групування точок зору і визначенням 

загальних підходів до економічних категорій, що аналізуються.  

2. В роботі запропоновано концепцію управління забезпеченням розвитку 

промислових підприємств (с. 235-246), але потребує пояснення, чим будуть 

відрізнятися, на думку автора, підходи до управління забезпеченням розвитку 

підприємства на стратегічну перспективу від управління забезпеченням 

операційної діяльності підприємства. 

3. У п. 5.1 розроблено модель конкуренто-орієнтованого цілепокладання 



промислового підприємства, яка базується на дивергентно-конвергентній 

парадигмі (с. 310-319) та автор пропонує на дивергентній стадії відповідну 

послідовність етапів (с. 310-315). На нашу думку, доречно було б детальніше 

представити взаємозв’язок між обраними етапами (в процесі розробки 

відповідного методичного інструментарію) та визначити умови переходу між 

ними. 

4. На конвергентній стадії цілепокладання у запропонованій моделі 

конкуренто-орієнтованого цілепокладання промислового підприємства (с. 315-

319), автором пропонується переведення всіх ресурсів у фінансові еквівалент, 

але не надається достатнього обґрунтування цієї пропозиції. Вважаємо, що в 

даному випадку позиція автора потребує пояснення.  

5. У п. 5.2 на підставі виконаних досліджень автором розвинуто 

методичний підхід до матеріально-технічного забезпечення машинобудівного 

виробництва на основі моделі розподілу обмежених ресурсів (с. 330-343), проте 

залишилось без пояснення питання щодо визначення пропорцій за якими 

відбувається перерозподіл коштів в загальній структурі витрат, що доречно 

було б навести.  

6. Для забезпечення максимальної продуктивності альтернативних 

варіантів з покупки нового або ремонту існуючого обладнання, автором у п. 4.2 

удосконалено науково-методичний підхід з оптимізації системи забезпечення 

розвитку промислового підприємства за альтернативними проектами розвитку ( 

с. 260-269). На нашу думу, у даному підході не достатньо чітко визначено 

вплив такого чинника, як – ризик, адже в сучасних умовах функціонування 

підприємств під впливом ризику суттєво буде змінюватися критерії прийняття 

рішень, що доцільно було б дослідити в роботі.  

7. В удосконаленому автором науково-методичному підході з оптимізації 

системи забезпечення розвитку промислового підприємства за 

альтернативними проектами розвитку (п. 4.2, рис. 4.6) за альтернативними 

проектами розвитку (с. 263-269), доцільно було б детальніше описати яким 

чином відбувається економія ресурсів з їх подальшим раціональним 



перерозподілом між поточною виробничою діяльністю та заходів управління 

забезпеченням розвитку підприємства.  

8. В рамках дослідження сучасного стану розвитку промислової галузі 

(розділ 2), було б доцільно, як передумову та пояснення отриманих результатів, 

відобразити світовий досвід та тенденції забезпечення розвитку промислових 

підприємств.  

9. При оцінюванні економічної ефективності концепції управління 

забезпеченням розвитку промислових підприємств (п. 5.3, с. 353-355), автором 

запропоновано оцінку економічного ефекту в результаті реалізації цілей на 

оперативному горизонті планування ПАТ «Старокраматорський 

машинобудівний завод». Проте, незрозумілим є порядок проведення 

розрахунку, процес отримання відповідного економічного ефекту в результаті 

апробації запропонованої моделі конкуренто-орієнтованого цілепокладання 

промислового підприємства, що, на нашу думку, бажано було б уточнити.  

Зазначені зауваження не знижують актуальності, наукової значущості 

отриманих результатів проведеного дослідження і не зменшують загальної 

позитивної оцінки дисертаційної роботи. 

 

11. Загальний висновок по дисертаційній роботі 

Дисертаційна робота Русінової Ольги Сергіївни, виконана з 

використанням сучасних методів наукового дослідження, має достатній ступінь 

обґрунтованості та аргументованості запропонованих рекомендацій; містить 

елементи наукової новизни та важливі практичні рекомендації, є завершеним 

самостійним дослідженням, яке має значну наукову та практичну цінність для 

вирішення актуального науково-практичного завдання щодо поглиблення 

теоретичних положень та науково-методичних підходів і практичних 

рекомендацій щодо управління забезпеченням розвитку підприємств 

промисловості.   

Основні результати дослідження та висновки є конкретними, достатньо  



 


