
 



СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ, 

ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ, ЇХ ДОСТОВІРНІСТЬ І НАУКОВА 

НОВИЗНА 
Представлені в дисертації теоретичні положення, науково-методичні 

розробки, практичні рекомендації та загальні висновки викладені у логічній 
послідовності, відображають причинно-наслідкові зв’язки між різними 
частинами дослідження і забезпечують досягнення поставлених у роботі 
цілей і вирішення окреслених задач. Наукові результати отримані з 
використанням сукупності загальнонаукових та прикладних методів пізнання 
і досліджень, таких як: діалектичного пізнання, дедукції та індукції; 
морфологічного аналізу; абстрактно-логічного підходу; статистичного 
аналізу та функціонального синтезу; ситуаційного, системного, 
синергетичного та ієрархічного підходів; таксономічний та вербальний; 
економіко-математичного моделювання та динамічного програмування; 
експериментальний метод.  

Використання вище наведених методів дозволило Русінової О.С. 
зробити авторський внесок у розвиток науково-методичного забезпечення 
теорії та практики управління забезпеченням розвитку промислових 
підприємств. 

Отримані дисертантом наукові результати докладно обґрунтовані в 
дисертаційному дослідженні. З наукових праць, виданих у співавторстві, 
використано тільки ті результати, які отримано автором особисто.  

Вірогідність теоретичних положень, висновків та рекомендацій 
дисертації підтверджується використанням широкого спектру літературних 
джерел з проблем дослідження, опрацюванням чинних нормативно-правових 
актів, інформаційно-аналітичних матеріалів, первинної документації 
промислових підприємств України, даних бухгалтерської та оперативної 
звітності машинобудівних підприємств України, експертних думок фахівців 
галузі, статистичних даних Державної служби статистики України. 

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів дослідження, 
наукових положень та рекомендацій дисертанта підтверджено їх апробацією 
та схваленням на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференціях. 

 

СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗМІСТ ЇЇ ОСНОВНИХ 

ПОЛОЖЕНЬ 
Русіновою О.С. чітко визначено предмет та об'єкт дисертаційної 

роботи, сформульовано мету та завдання дослідження.  
Загальний обсяг дисертації складає 458 сторінок, із них 336 сторінок 

займає основний текст роботи. Загалом дисертаційна робота складається зі 
вступу, 5 розділів, 17 підрозділів, висновків, списку використаних джерел з 
425 найменувань та 24 додатків. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методологічні 
аспекти управління забезпеченням розвитку промислових підприємств» 
(с. 44-146) автором розвинуто понятійний апарат з теорії розвитку та теорії 
управління, а саме уточнено поняття «управлінням забезпеченням розвитку 
промислового підприємства» (с. 44-75), удосконалено методичний підхід до 



організації процесів управління забезпеченням при формуванні стратегії 
розвитку промислового підприємства на основі аналізу та вибору 
пріоритетних стратегічних альтернатив (с. 76-112), досліджено організацію 
взаємозв’язків підприємства-споживача з постачальниками забезпечення їх 
розвитку (с. 112-132), досліджено існуючі методи управління забезпеченням 
промислового підприємства (с. 133-143).  

У другому розділі дисертаційної роботи «Передумови формування 
системи управління забезпеченням розвитку промислових підприємств» 
(с. 147-200) визначено можливість і швидкість розвитку, в умовах існуючої 
макроекономічної ситуації, стратегічно важливих вітчизняних промислових 
підприємств (с. 147-167), досліджено особливості розвитку підприємств 
вітчизняного важкого машинобудування (с. 167-175), визначено особливості 
забезпечення розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств в умовах 
економічної нестабільності (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), в 
залежності від нетипових умов, автором удосконалено методичний підхід до 
моделювання системи управління забезпеченням розвитку промислового 
підприємства (с. 213-235), на основі проведеного критичного аналізу 
існуючих методологічних підходів, дисертантом 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) удосконалено 
економіко-математичну модель оцінки впливу складових системи 
забезпечення на реалізацію проектів розвитку промислового підприємства (с. 
(с. 249-258), удосконалено науково-методичний підхід з оптимізації системи 
забезпечення розвитку промислового підприємства за альтернативними 
проектами розвитку (с. 258-269), удосконалено методичний підхід до 
управління постачанням матеріального забезпечення в процесі розвитку 
промислового підприємства (с. 270-286), розвинуто 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) містить розроблену автором модель 
конкуренто-орієнтованого цілепокладання промислового підприємства 
(с. 310-319), а також дисертант розвинув методичний підхід до матеріально-
технічного забезпечення машинобудівного виробництва на основі моделі 
розподілу обмежених ресурсів (с. 319-343), здійснив оцінювання економічної 
ефективності концепції управління забезпеченням розвитку промислових 
підприємств та навів результати її практичної реалізації (с. 344-368). 

Загалом розділи дисертації, присвячені практичним питанням 
управління якістю розвитку промислових підприємств – головне достоїнство 
і прикраса роботи. Відчутні глибокі знання технологій, проблем і досвіду 
управління виробничим процесом. 



НАУКОВА НОВИЗНА ПОЛОЖЕНЬ, ВИСНОВКІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДИСЕРТАЦІЇ  
Найбільш вагомі результати, що розкривають особистий внесок 

дисертанта у розробку досліджуваної проблеми та характеризують новизну 
дослідження, полягають, на наш погляд, у наступному: 

1. Автором розвинуто понятійний апарат з теорії розвитку та теорії 
управління, уточнено поняття «управлінням забезпеченням розвитку 
промислового підприємства», під яким пропонується розуміти процес, який 
включає в себе мобілізацію, накопичення, розподіл ресурсів, а також 
здійснення планування, контролю, моніторингу та інших процедур, які 
спрямовані на ефективне та раціональне використання джерел та резервів 
формування ресурсів підприємства в залежності від етапу розвитку, що 
дозволяє промисловому підприємству тривалий період утримувати лідерство 
в галузі (с. 51-75). 

2. За результатами виконання дисертаційної роботи для встановлення 
взаємозв’язку між довгостроковими цілями розвитку підприємства та 
існуючими або очікуваними (потенційними) ресурсами, що входять до 
складу ресурсної бази, автором удосконалено методичний підхід до 
організації процесів управління забезпеченням при формуванні стратегії 
розвитку промислового підприємства, який реалізовано на основі аналізу та 
вибору пріоритетних стратегічних альтернатив (с. 98-112). 

3. Особливий інтерес викликає запропонований автором дивергентно-
конвергентний підхід до управління забезпеченням розвитку промислового 
підприємства (с. 206-212), який визначено основним методом у вирішенні 
поставленої проблеми дослідження. Підхід дозволяє в часі визначити 
необхідність змін обсягів забезпечення, сприяє пошуку та розробці напрямків 
підвищення ефективності впровадження проектів розвитку підприємства та 
процесів забезпечення на кожній стадії життєвого циклу. 

4. Автором удосконалено методичний підхід до моделювання системи 
управління забезпеченням розвитку промислового підприємства в залежності 
від нетипових умов, в яких відбувається реалізація обраних заходів з 
розвитку підприємства, що дозволяє обрати таку модель системи управління 
забезпеченням, при якій можливе отримання максимальної віддачі за умови 
ефективного управління ресурсами (с. 229-235). 

5. Теоретико-методологічною значимістю характеризується розроблена 
автором 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 організації. Переконливо 
обґрунтовано, що складовими концепції є механізм управління, відповідні 
методи та моделі, які мають стійкий взаємозв’язок, що обумовлює 
підвищення ефективності управління забезпеченням розвитку промислового 
підприємства (с. 239-246). 

6. Розглядаючи й оцінюючи науково-практичний досвід методів 
управління забезпеченням розвитку, автор пропонує дивергентно-



конвергентний підхід до розробки моделі конкуренто-орієнтованого 
цілепокладання промислового підприємства (с. 310-319), що дає можливість 
обрати оптимальний варіант з переліку розроблених шляхів розвитку 
промислового підприємства з врахуванням наявних ресурсів.  

7. Має цінність удосконалений автором науково-методичний підхід з 
оптимізації системи забезпечення розвитку промислового підприємства за 
альтернативними проектами розвитку, який забезпечує визначення 
максимальної продуктивності альтернативних варіантів з модернізації 
основних виробничих фондів за умови ефективного використання 
виробничої сировини (с. 261-269). 

8. Має ознаки новизни авторська позиція щодо управління постачанням 
матеріального забезпечення в процесі розвитку промислового підприємства 
на базі удосконаленого дисертантом методичного підходу. В основі даного 
підходу лежить метод вибору стратегії матеріального постачання в 
залежності від ступеня новизни застосовуваної технології виробництва та 
необхідних ресурсів для її підтримання (с. 280-286). 

9. Обґрунтованістю та новизною характеризуються пропозиції автора 
до удосконалення економіко-математичної моделі 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. 250-258). 

10. Заслуговує на увагу розвинутий дисертантом методичний підхід до 
оцінки підприємств-постачальників матеріального забезпечення, основу 
якого складає відповідна модель, що дозволяє визначити найкращого 
постачальника з потенційних або прийнятних, в залежності від глибини 
реалізації проектів розвитку (с. 286-305). 

11. На підставі виконаних досліджень автором розвинуто методичний 
підхід до матеріально-технічного забезпечення машинобудівного 
виробництва на основі моделі розподілу обмежених ресурсів, що дає 
можливість знаходження оптимального розподілу наявних ресурсів та 
сировини для забезпечення вдосконалення реалізації окремих виробничих 
процесів на підприємстві (с. 330-343). 

Таким чином, теоретико-методологічні положення, методичні та 
практичні рекомендації дисертаційної роботи Русінової О.С. розвивають 
розуміння сутності управління забезпеченням розвитку промислових 
підприємств та дозволяють промисловим підприємствам покращити 
результати діяльності і підвищити ефективність розвитку. 

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Теоретичні положення і матеріали дисертаційної роботи, що полягають 

у покращенні управління забезпеченням розвитку промислових підприємств, 

використовуються у навчальному процесі ПВНЗ «Європейський університет» 

при викладанні дисциплін «Потенціал і розвиток підприємства», 

«Ефективність діяльності підприємств» (довідка №12/137 від 08.02.2017 р.).  
Має особливий науковий інтерес та суттєво поглиблює існуючу теорію 

щодо управління забезпеченням розвитку промислових підприємств 



наступне: розвинуто понятійний апарат із теорії розвитку та теорії 
управління; удосконалено методичний підхід до організації процесів 
управління забезпеченням при формуванні стратегії розвитку промислового 
підприємства; удосконалено методичний підхід до моделювання системи 
управління забезпеченням розвитку промислового підприємства; 
удосконалено методичний підхід до управління постачанням матеріального 
забезпечення в процесі розвитку промислового підприємства, за рахунок 
вибору стратегії матеріального постачання.  
 

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
Основні положення, викладені в дисертаційній роботі, доведено до 

рівня методичних розробок та практичних рекомендацій, які мають 
універсальний характер.  

Підтвердженням практичної значущості дисертації є те, що сформовані 
у ній теоретичні положення, науково-методичні підходи і практичні 
рекомендації використано у практичній роботі таких підприємств: 
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.). 

Все вищенаведене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 
дослідження має наукове і прикладне значення. 

 

ІДЕНТИЧНІСТЬ ЗМІСТУ АВТОРЕФЕРАТУ ТА ОСНОВНИХ 
ПОЛОЖЕНЬ ДИСЕРТАЦІЇ 

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням та 
висновкам дисертаційної роботи, відбиває структуру та логіку викладеного в 
ній матеріалу. 
 

СТУПІНЬ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ВИСНОВКІВ 
КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

Положення кандидатської дисертації 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 на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук, не знайшли застосування в дисертації 
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. 
 

ПОВНОТА ВИКЛАДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ В 

ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ 

Основні положення і наукові результати дисертаційної роботи досить 

повно висвітлено у відкритих публікаціях. Матеріали дослідження 

опубліковано у 32 наукових працях загальним обсягом 30,71 друк. арк., з 



яких особисто автору належить 29,44 друк. арк., в тому числі: 1 монографія, 

22 статті у наукових фахових виданнях України (з яких 8 публікацій 

включені до міжнародних наукометричних баз даних), 1 стаття у науковому 

періодичному виданні іншої держави, 8 тез доповідей за матеріалами 

конференції. Основний зміст дисертації досить повно відображено в 

авторефераті. Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають їх авторові 

Русіновій О.С. право публічного захисту дисертаційної роботи. 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ДИСЕРТАЦІЇ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ 

Дисертаційна робота містить не захищені раніше наукові положення та 

отримані автором нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності 

вирішують важливу проблему розроблення теоретичних положень, науково-

методичних підходів і практичних рекомендацій з управління забезпеченням 

розвитку промислових підприємств, що є важливим і актуальним за умови 

нестабільності економіки, змінності ринкового середовища. 

Дисертаційна робота за змістом і оформленням повністю відповідає 

вимогам пп. 9, 10, 12, 13 , 14 «Порядку присудження наукових ступенів» 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567 (зі змінами), що пред’являються до дисертації, поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук.  

Дисертаційна робота, отримані наукові результати та висновки повною 

мірою відповідають спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) та профілю.  

 

ЗАУВАЖЕННЯ ДО ДИСЕРТАЦІЇ ТА ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Не применшуючи вагомість, значущість достатньо високого 

теоретичного, методико-практичного рівня дисертаційної роботи, доречно 

відзначити окремі недоліки, неточності дисертації та дискусійні питання, що 

дають змогу висловити з цього приводу наступні зауваження та побажання: 

1. В п. 2.1 (с. 147-167), визначено тенденції змін якості забезпечення 

розвитку промислового виробництва в сучасних умовах та автором 

проведено детальний аналіз основних показників розвитку промислового 

виробництва (в тому числі за товарною структурою промислової продукції, 

індексів цін та інноваційної активності підприємств), за результатами якого 

зроблено висновок щодо характеру тенденцій розвитку вітчизняних 

промислових виробників. Беручи до уваги вагомість проведеного 

дослідження в п. 2.1, для повноти результатів, доцільно було б здійснити 

зарубіжний аналіз діяльності світових лідерів промислового виробництва. 

2. В процесі вдосконалення науково - методичного підходу до оцінки 

підприємств-постачальників матеріального забезпечення, що дозволяє 

визначити оптимального постачальника, з урахуванням особливостей 

подальшої взаємодії з обраною фірмою-постачальником. Автором визначено 

принципи оцінювання постачальника (с. 289), але їх обмежена кількість має 

непереконливий вигляд. 



3. На рис. 3.10., с. 245 автором представлено концепцію управління 
забезпеченням розвитку промислового підприємства (на основі дивергентно-
конвергентного та ситуаційного підходів). З наведеного рисунку не зовсім 
зрозуміло під впливом яких факторів формуються переходи від дивергентної 
до конвергентної стадії підходу до управління забезпеченням розвитку, що 
доцільно було б уточити.  

4. Автором удосконалено науково-методичний підхід з оптимізації 
системи забезпечення розвитку промислового підприємства за 
альтернативними проектами розвитку (с. 261-269), що забезпечує визначення 
максимальної продуктивності альтернативних варіантів з покупки нового, 
вдосконалення або ремонту існуючого обладнання за умови ефективного 
використання виробничої сировини. На нашу думку, відсутня чітка 
аргументація щодо визначення оптимальної величини ресурсного 
забезпечення оновлення виробничих фондів в процесі операційної діяльності 
підприємства та в процесі розвитку, що доцільно було б конкретизувати в 
роботі.  

5. На основі аналізу та вибору пріоритетних стратегічних альтернатив 
дисертантом удосконалено методичний підхід до організації процесів 
управління забезпеченням при формуванні стратегії розвитку промислового 
підприємства (с. 98-112), але аналізуючи передумови вдосконалення, автор 
поза увагою залишив аналіз впливу екзогенних факторів розвитку, 
зосереджуючись лише на поточних внутрішніх проблемах матеріально-
технічного забезпечення вітчизняних промислових підприємств. Вважаємо, 
що в даному випадку позиція автора потребує пояснення.  

6. На основі удосконаленої економіко-математичної моделі оцінки 
впливу складових системи забезпечення на реалізацію проектів розвитку 
промислового підприємства (с. 250-258), стає можливим отримати конкретні 
величини залежності проекту розвитку від компонент системи забезпечення. 
Втім, з метою більш детального пояснення результатів розрахунку моделі, за 
текстом роботи доцільно було б конкретизувати набір факторів, що мають 
найбільший вплив на реалізацію проектів розвитку та на розрахункові 
результати. 

7. Автором пропонується метод вибору стратегії матеріального 
постачання в залежності від ступеня новизни застосовуваної технології 
виробництва за рахунок удосконаленого методичного підходу до управління 
постачанням матеріального забезпечення в процесі розвитку промислового 
підприємства (с. 280-286). Проте, на нашу думку, не чітко обґрунтовано 
структуру обраної стратегії розвитку матеріально-технічного забезпечення. 

8. За рахунок використання дивергентно-конвергентного підходу до 
розвитку підприємства, автором розроблено модель конкуренто-орієнтованого 
цілепокладання промислового підприємства (с. 310-319) та визначено, що 
головним етапом конвергентної стадії є етап секвестру цілей підприємства 
відповідно до наявних ресурсів. Проте, бажано було б навести особливості 
здійснення секвестру, що б підкреслило практичну сторону дослідження. 

Проте неведені зауваження не носять принципового характеру і не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації.  



 


