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науково-технічних і соціально-економічних проблем на даний час є 

проблема ефективного застосування сучасних технологій контролю або, 

іншими словами, системи динамічного контролю, у забезпеченні ефективної 

політики соціально-економічного розвитку.  

Дисертація має тісний зв'язок з науково-дослідними роботами 

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за темами 

“Структурні трансформації економіки України: макро-; мезо- і мікрорівні” 

(номер державної реєстрації 0115U005679) та “Підвищення стійкості та 

розвиток підприємництва в системі управління потоковими процесами” 

(номер державної реєстрації 0110U000202), що також є підтвердженням її 

наукової та практичної спрямованості.  

Узагальнюючи вищесказане можна зробити висновок, що опанована 

дисертаційна робота вирішує проблемні питання, які є досить актуальними 

для підприємств машинобудівної промисловості. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій 

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

теоретично обґрунтовані, переконливо аргументовані та достовірні, про що 

свідчать акти впровадження результатів дослідження. 

Розглядаючи сутність контролю соціально-економічного розвитку як 

важливої і складної економічної категорії, автор досліджує їх багатогранність 

та акцентує увагу на використанні системного підходу до дослідження 

сутності цієї категорії.  

Проведений здобувачем теоретичний пошук дав змогу критично 

проаналізувати існуючі у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі точки 

зору щодо визначення термінів: “розвиток”, “соціально-економічний 

розвиток” (с. 33), “контроль соціально-економічного розвитку” (с. 46). 

Якісно виконані теоретичні дослідження принципів та класифікаційних 

ознак контролю (с. 50-56; с. 62-63), сутності основних складових системи 
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динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства 

(с. 91–101; с. 153–154). 

Використавши діалектичний метод, метод аналізу і синтезу, а також 

абстрактно-логічний метод, дисертант запропонував цілісну концепцію 

системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства (с. 335-354).  

При дослідженні методичних засад здійснення контролю соціально-

економічного розвитку підприємства на системних засадах здобувачем 

вперше наведено  науково-методологічний підхід до оцінки стану соціально-

економічного розвитку підприємства на підставі алгоритму обробки 

багаторівневої системи статистичних даних та кваліметричної моделі (с. 223-

248) та розроблено механізм діагностування соціально-економічного 

розвитку підприємства (с. 321-329).  

Спираючись на результати аналізу, автором удосконалено: науковий 

підхід до визначення факторів впливу на результати  соціально-економічного 

розвитку підприємства (с. 128-143); методичний підхід до оцінки динаміки 

соціально-економічного розвитку підприємств (с. 249-267); підхід до 

формування контрольно-факторних карт соціально-економічного розвитку 

підприємства (с. 270-288); організаційно-інформаційний механізм системи 

динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства 

(с. 314-321).  

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що поєднання положень, 

висвітлених в науковій літературі, статистичних даних, економічного аналізу 

з авторськими дослідженнями обумовили обґрунтованість одержаних у 

дисертації аналітичних висновків та рекомендацій.  

 

Достовірність одержаних результатів 

Достовірність одержаних в дисертаційному дослідженні 

Вініченко О.М. результатів підтверджується ретельним опрацюванням 

значного масиву теоретичного, методологічного, методичного та 
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статистичного матеріалу на основі використання загальнонаукових методів: 

абстрактно-логічного (теоретичні узагальнення і формування висновків), 

статистико-економічного (аналіз сучасних тенденцій соціально-економічного 

розвитку підприємств машинобудівної промисловості, оцінка впливу 

факторів макро- та мікросередовищ на соціально-економічний розвиток 

підприємства), формалізації та систематизації (обґрунтування 

концептуального та методологічного базису формування аналітичних 

інструментів системи динамічного контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства).  

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативно-

правові акти, що регламентують діяльність підприємств в Україні, наукові 

праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем соціально-економічного 

розвитку на підприємствах, у тому числі машинобудівної  промисловості, 

матеріали Державного комітету статистики України, статистичні дані 

підприємств машинобудівної промисловості, галузеві аналітичні матеріали. 

Наведені у роботі авторські розробки і пропозиції ґрунтуються на 

глибокому науковому обґрунтуванні проблеми вдосконалення науково-

методичних підходів до контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства і за своїм змістом є достовірними, реальними і придатними для 

практичного використання. 

Положення кандидатської дисертації Вініченко Олени Миколаївни 

“Організація інформаційного забезпечення системи управління формуванням 

прибутку промислового підприємства”, захищеної за спеціальністю 08.06.01. 

– економіка, організація і управління підприємствами, не знайшли 

застосування в дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук. 

 

Наукова новизна результатів 

Наукова новизна результатів дисертації полягає в розробці і 

узагальненні теоретичних, методичних і практичних підходів щодо 
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формування системи динамічного контролю соціально-економічного 

розвитку машинобудівних підприємств. 

Серед положень дисертаційного дослідження, що містять ознаки наукової 

новизни, слід виділити наступні: 

1. Запропоновано загальну структуру системи динамічного 

контролю соціально-економічного розвитку, яка відображає взаємозв'язок 

керуючої, керованої та забезпечуючих підсистем, а також зв'язок її елементів 

з зовнішнім середовищем. 

2. Запропоновано механізм діагностування соціально-економічного 

розвитку підприємства за рахунок відокремлення його функцій. 

3. Розроблено науково-методологічний підхід до оцінки стану 

соціально-економічного розвитку підприємства, який передбачає реалізацію 

алгоритму обробки багаторівневої системи статистичних даних про 

діяльність поданої вибірки підприємств, формування кваліметричної моделі 

оцінки стану соціально-економічного розвитку підприємств машинобудівної 

галузі. 

4. Запропоновано науковий підхід до визначення дії факторів впливу 

на результати соціально-економічного розвитку підприємства.  

5. Удосконалено методику оцінки динаміки соціально-економічного 

розвитку підприємств, за рахунок системного використання методів 

багатовимірного шкалування та кластерного аналізу. 

6. Обґрунтовано технологію формування контрольно-факторних 

карт соціально-економічного розвитку підприємства. 

7. Удосконалено методику визначення ступеня важливості та 

частоти застосування критеріїв ефективності системи динамічного контролю 

соціально-економічного розвитку на основі АВС- і XYZ-аналізу. 

8. Удосконалено організаційно-інформаційний механізм системи 

динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства та 

механізм здійснення динамічного контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства.  
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9. Запропоновано авторський підхід до визначення понять “контроль 

соціально-економічного розвитку підприємства”; обґрунтовано принципи 

контролю як елемента управління розвитком підприємства; розвинено  

класифікаційні ознаки видів контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства, які доповнено такою ознакою, як характер розвитку контролю. 

10. Набули подальшого розвитку підходи до виявлення сутності 

основних складових системи динамічного контролю соціально-економічного 

розвитку підприємства.  

З огляду на це, можна стверджувати, що основні результати наукового 

дослідження Вініченко О.М. мають суттєве значення, відрізняються 

науковою новизною, що дає здобувачу цілковиті підстави виносити їх на 

захист. 

 

Значущість дисертації для науки і практики 

Наукове значення роботи полягає в поглибленні теоретико-методичної 

сутності категорії “контроль соціально-економічний розвиток”; 

обґрунтуванні принципів контролю соціально-економічного розвитку; 

удосконаленні класифікації видів контролю соціально-економічного 

розвитку; морфологічному аналізі елементів системи динамічного контролю 

підприємства; удосконаленні організаційно-інформаційного механізму 

системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства; удосконаленні наукового підходу до реалізації механізму 

здійснення динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства.  

Практична значимість дисертаційного дослідження полягає в 

розробленні та впровадженні методичних підходів до оцінки стану 

соціально-економічного розвитку підприємства; технології формування 

контрольно-факторних карт соціально-економічного розвитку 

машинобудівного підприємства; методики визначення ступеня важливості та 

частоти застосування критеріїв ефективності системи динамічного контролю 
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соціально-економічного розвитку на основі АВС і XYZ-аналізу; наукового 

підходу до оцінки динаміки соціально-економічного розвитку підприємств.  

Окремі розробки використані у діяльності Дніпропетровської обласної 

ради (акт № 35 від 21.04.2016 р.), та в діяльності Новокодацької районної 

ради (акт № 41 від 23.05.2016 р.). 

Практичне значення отриманих в роботі результатів і можливість їх 

використання в господарській діяльності підтверджується відповідними 

довідками окремих підприємств: ПАТ “Дніпроважпапірмаш ім. Артема” 

(акт № 24 від 02.02.2015 р.); Дніпропетровський завод з ремонту тепловозів 

“Промтепловоз” ПАТ “Металургтрансремонт” (акт № 44 від 20.04.2016 р.); 

Інгулецький завод з ремонту дизелів “Промдизель” 

ПАТ “Металургтрансремонт” (акт № 26 від 18.04.2016 р.); Криворiзський 

завод з ремонту агрегатів “Промагрегат” ПАТ “Металургтрансремонт” 

(акт №15 від 21.04.2016 р.). 

Більшість пропозицій автора використовується у навчальному процесі 

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля при викладанні 

таких дисциплін як “Економіка підприємства”, “Планування та контроль” 

(довідка №518/1 від 21.06.2016 р.). 

Основні теоретичні і практичні результати досліджень доповідались і 

обговорювались на 9 міжнародних науково-практичних конференціях. 

В цілому дисертаційне дослідження має наукове і прикладне значення 

для вирішення завдання забезпечення вдосконалення системи динамічного 

контролю соціально-економічного розвитку на підприємствах 

машинобудівної промисловості.  

 

Відповідність змісту автореферату та дисертації вимогам  

Зміст автореферату Вініченко О.М. повністю відповідає змісту 

основних положень її дисертаційної роботи. Аналіз дисертаційної роботи та 

автореферату дає підстави до висновку, що за змістом, рівнем теоретичної і 

практичної наукової розробки досліджуваної проблеми, а також за 
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оформленням дисертаційна робота і автореферат повністю відповідають 

нормативним вимогам. 

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях 

Результати дисертаційного дослідження знайшли своє відображення в 

38 наукових працях, а саме: 4 праці в монографіях (1-одноосібна), 23 статті у 

наукових фахових виданнях, 2 статті у наукових періодичних виданнях 

інших держав, 9 тез доповідей на науково-практичних конференціях. 

Загальний обсяг публікацій становить 43,16 ум. др. арк. 

Положення дисертаційного дослідження, які складають наукову 

новизну, висвітлені в фахових виданнях та обговорені на конференціях. 

 

Дискусійні питання та зауваження по дисертаційному дослідженні  

Відмічаючи змістовність представленої до захисту дисертації, 

обґрунтованість її окремих положень і враховуючи необхідність подальшого 

розвитку системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства, необхідно зазначити певні зауваження, що стосуються 

дисертаційної роботи Вініченко О.М.  

1. У підрозділі 1.3, при аналізі сутності і змісту контролю, наводиться 

характеристика методів і методичних прийомів контролю (с. 62), втім 

потребує обґрунтування позиція автора, що всі заявлені методи відносяться 

до контролю соціально-економічного розвитку підприємства.  

2. На с. 153-154 (табл. 3.3) автором визначені властивості елементів 

системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку, до яких 

віднесено: мета, завдання, функції, принципи, форми, види, методи, суб'єкти, 

об'єкти, критерії, засоби, процеси, механізми, технології, показники. Бажано 

було б навести взаємозв’язок елементів цієї системи з внутрішнім і 

зовнішнім середовищем. 
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3. Автором в підрозділі 3.2 приділено увагу аналізу детермінант 

соціально-економічного розвитку України в 2008-2014 рр., при цьому не 

зовсім коректно сформульовано з якою метою наводиться даний матеріал. 

4. Автором на с. 249-267 наводиться методика аналізу стану і динаміки 

соціально-економічного розвитку підприємств на підставі багатовимірного 

шкалування та кластерного аналізу. Беручи до уваги той факт, що у роботі  

було прийнято положення про прямий зв'язок між зростанням окремого 

показника і позитивною динамікою стану й динамікою соціально-

економічного розвитку підприємства, потребує пояснення можливість 

використання зазначеної методики при від'ємному значенні нормативного 

індикатора соціально-економічного розвитку підприємства.  

5. В розділі 4.1 не наводяться характеристики та особливості 

розроблених в теорії управління розвитком підприємства методів і моделей 

оцінки соціально-економічного стану підприємства.  

6. Другий, четвертий розділи дисертаційного дослідження 

перевантажені великими таблицями, які доцільніше було б навести у 

додатках. 

Втім, враховуючи наукову та практичну значущість результатів 

дисертації, висловлені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки 

роботи. 

 

Загальні висновки і рекомендації 

Дисертаційна робота Вініченко Олени Миколаївни за темою “Система 

динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового 

підприємства” є цілісним, завершеним науковим дослідженням, у якому 

автором отримані нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності 

вирішують важливу економічну проблему розвитку і поглиблення 

теоретичних і науково-методичних положень щодо вдосконалення підходів 

та методик контролю соціально-економічного розвитку з урахуванням 

динамічних змін на підприємствах машинобудівної  промисловості України. 
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