
 



машинобудування» є важливою та актуальною з точки зору формування 

теоретичних та науково-методичних основ, розроблення практичних засад, 

що направлені на використання економічних інструментів оптимізації систем 

управління на підприємствах машинобудівної галузі, що і є метою 

дослідження. Додатковим підтвердженням актуальності теми дослідження є 

її зв'язко з науковими планами та програмами.  

Дисертаційну роботу виконано у відповідності до плану науково-

дослідних робіт кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності Запорізького національного університету. 

Результати дослідження Нечепуренка Д.С. знайшли відображення при 

виконанні науково-дослідної теми «Сучасні напрямки розвитку менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 

0114U002650), зокрема, автором розроблено пропозиції щодо групування 

факторів та характеристик, що визначають економічну ефективність 

впровадження автоматизованих систем управління на підприємствах 

машинобудування.   

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації 

 

За результатами проведеного аналізування дисертації, автореферату та 

публікацій Нечепуренка Д.С. можна зробити висновок, що наукові 

положення, висновки і рекомендації є достатньо обґрунтованими. 

Поставлена у дослідженні мета, яка полягала у дослідженні та розробленні 

теоретичних, методичних та практичних засад щодо використання 

економічних інструментів для оптимізації систем управління на 

підприємствах машинобудівної галузі  досягнута, визначені відповідно до неї 

завдання  вирішені. 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі  підтверджується 



коректністю постановки наукових і практичних завдань, глибоким 

розумінням сутності проблем, що розглядаються у роботі, глибиною 

теоретичних розробок, комплексністю підходу до вибору методів 

дослідження, методичних прийомів, достатньо критичним аналізом здобутків 

вітчизняних та зарубіжних науковців з даної тематики.  

Теоретико-методичну базу дослідження становлять фундаментальні 

положення із створення, оптимізації та модернізації автоматизованих систем 

управління, ERP-систем, менеджменту, фінансово-економічного аналізу, 

економічної діагностики підприємства.  

Підтвердженням обґрунтованості результатів роботи є використання 

сучасних методів дослідження. Загалом, автором було використано комплекс 

загальнонаукових та спеціальних методів: узагальнення наукового досвіду та 

термінологічного аналізу,  аналізу і синтезу, індукції та дедукції, системний 

підхід, статистичного з обробки даних, групування, порівняння, системного 

аналізу, класифікації та калькулювання, прогнозування, рейтингового 

логічного узагальнення тощо. 

Інформаційним підґрунтям проведеного дослідження виступали чинні 

нормативні та законодавчі акти України, офіційні дані Державної служби 

статистики України, наукові публікації зарубіжних і вітчизняних вчених, 

матеріали науково-практичних конференцій, дані фінансової звітності 

підприємств машинобудування.  

Отримані результати дослідження Нечепуренка Д.С. були представлені 

на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, 

підтверджені публікаціями у фахових виданнях та виданнях інших держав, 

були впроваджені у практичну діяльність підприємств машинобудування та 

навчальний процес. 

 

 

 

 



3. Зміст дисертації і відповідність встановленим вимогам 

 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (170 найменувань), додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 274 сторінки, основний зміст роботи викладений на 200 

сторінках. Робота містить 20 таблиць, 53 рисунків та 7 додатків.  

Робота характеризується логічною, завершеною структурою та 

послідовно побудована, в повній мірі висвітлює зміст основних розділів. 

Зміст дисертації відповідає сформованій меті і задачам дослідження. 

Дисертацію проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками 

та написано у науковому стилі. 

Результати досліджень та аналізу, висновки і рекомендації логічно 

випливають із виконаних досліджень і підтверджуються довідками про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у практичну 

діяльність підприємств машинобудування та навчальний процес. 

 

4. Наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна дисертаційної роботи Нечепуренка Д.С. полягає у 

розвитку теоретико-методичних засад та розробленні практичних 

рекомендацій, спрямованих на формування нових підходів до модернізації 

автоматизованих систем управління підприємств машинобудування з метою 

оптимізації виробничих та бізнес-процесів.  

До вагомих наукових результатів можна віднести: 

на теоретичному рівні:   

– визначення поняття «модернізація систем автоматизації управління», 

яке трактується як процес удосконалення, розвитку, розширення 

інформаційного та програмного забезпечення бізнес-процесів, що дозволить 

ідентифікувати всі технологічні процеси з метою налагодження взаємодії 

структури підрозділів на всіх ієрархічних рівнях з урахуванням можливих 



комунікаційних ресурсів, що дозволить приймати рішення в режимі 

реального часу (с. 64);  

– концептуальні підходи до автоматизованого управління 

підприємствами, в яких виділено організаційний, інноваційний, науково-

технічний, фінансово-інвестиційний вектор, вектор державно-приватного 

партнерства, передбачено дотримання принципів комплексності, 

системності, що сприятиме встановленню зв’язків із наявними партнерами, 

новими європейськими партнерами, створенню сприятливих умов для 

ведення бізнесу, зміні системи управління підприємством та дозволить 

налагодити взаємодію між виробником, споживачем, державою (с. 108-110); 

– понятійний апарат «моделювання технологічного обслуговування з 

використанням ERP-технологій» під яким запропоновано розуміти 

інструмент систем передачі, обробки, аналізу, контролю, зберігання 

інформації, який забезпечує систематизацію модулей виробничих і 

адміністративних процесів та оптимізує бухгалтерський і управлінський 

облік (с. 66);  

– визначення трактування поняття «автоматизовані системи 

управління», що розглянуто як процес збору, обробки інформації, аналізу, 

планування, розробки математичних моделей виробництва для зміни 

перебігу технологічного процесу та забезпечення безперервності та 

підвищення ефективності виробництва за допомогою обчислювальної 

техніки з урахуванням результатів науково-технічного прогресу (с. 37); 

на методичному та прикладному рівнях: 

–  модель взаємодії функціональних модулей АСУ, яка складається із 

сукупності модулей та базується на розрахунку замовлення, вартості роботи 

виробничої одиниці, врахуванні впливу непередбачуваних змін, тобто 

дозволяє розрахувати та мінімізувати витрати шляхом використання 

автоматизованої системи, скоротити час на адміністрування бізнес-процесів, 

а також покращити роботу працівників, що сприятиме зростанню показників 

діяльності підприємства (с. 196-219);  



–  підхід до обґрунтування рішення щодо вибору АСУ та варіантів 

програмного забезпечення, що передбачає врахування технологічного 

процесу підприємства, його розміру, специфіки діяльності задля визначення 

більш ефективного програмного забезпечення та його подальшого 

впровадження, що дасть змогу забезпечити документами кожний 

функціональний підрозділ підприємства, прийняти ефективні рішення по 

вибору програмного забезпечення та покращити ефективність 

функціонування (с. 181-185);  

– методичний підхід до оцінювання готовності підприємства 

машинобудування до впровадження АСУ, в основі якого закладено алгоритм 

формування шкали бального оцінювання, що дає змогу встановити 

можливості підприємства, обґрунтувати доцільність його модернізації, 

визначити напрямки покращення роботи та з’ясувати потребу або її 

відсутність у впровадженні автоматизованих систем управління, що 

позначиться на подальшій діяльності (с. 186-195);  

– положення з визначення економічної ефективності використання 

АСУ, який передбачає інтегральну оцінку впровадження модернізації 

автоматизованих систем управління, формалізацію ефективності 

впровадження даних систем, враховує ряд елементів, що дозволить 

підприємствам підвищити якість рішень щодо управлінських процесів та 

забезпечити зростання конкурентоспроможності (с. 220-235).  

 

5. Теоретична цінність і практична значущість наукових 

результатів 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у подальшому 

розвитку базових понять «модернізація систем автоматизації управління», 

«моделювання технологічного обслуговування з використанням ERP-

технологій» та «автоматизовані системи управління», а також 

найважливіших положень автоматизованого управління підприємствами.  



Прикладна цінність результатів дисертаційної роботи 

Нечепуренка Д.С. полягає у тому, що було запропоновано модель взаємодії 

функціональних модулей АСУ, удосконалено методичний підхід до 

обґрунтування рішення щодо вибору АСУ та варіантів програмного 

забезпечення, методичний підхід до оцінювання готовності підприємства 

машинобудування до впровадження АСУ, методичний підхід до визначення 

економічної ефективності використання АСУ.  

Публікації, автореферат та дисертаційна робота Нечепуренка Д.С. є 

обґрунтованими та достовірними. Наукова новизна та практична значущість 

дисертаційної роботи знайшли відповідне відображення у фахових наукових 

статтях, виданнях інших держав і матеріалах апробаційного характеру. При 

цьому кількісне і якісне представлення друкованих праць надають авторові 

офіційне право публічного захисту дисертаційної роботи. З публікацій, що 

написані у співавторстві, використано тільки ті результати, які отримані 

автором особисто.  

Основні результати дослідження знайшли практичне використання у 

діяльності підприємств машинобудування: ПрАТ «Завод напівпровідників» 

(довідка №38 від 07.02.2018 р.), ПАТ «Завод агротехнічних машин» (довідка 

№41 від 11.04.2018 р.), ТОВ «Аккумтех» (довідка №18 від 16.05.2018 р.), 

ПП «Фірма «Дінас» (довідка №122 від 18.06.2018 р.), ДП «Запорізький 

конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського 

машинобудування» (довідка №12 від 20.06.2018 р.), ТОВ «Ритм» (довідка 

№68 від 23.07.2018 р.), ТОВ «Співдружність» (довідка №753 від 

21.09.2018 р.).  

Окремі положення і висновки дисертаційної роботи використовуються 

у навчальному процесі Запорізького національного університету при 

викладанні дисциплін «Інформаційні системи та технології в менеджменті» 

та «Управління конкурентоспроможністю бізнесу» (довідка №01.01-13/136 

від 22.12.2018 р.).  

 



6. Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях 

Зміст дисертаційної роботи і опублікованих праць дисертанта дозволяє 

стверджувати, що ключові наукові положення, висновки та рекомендації, 

сформульовані у дисертації, знайшли своє відображення у публікаціях 

автора. У відкритому друці за темою дисертації автором опубліковано 16 

наукових праць, з них: 6 статей у наукових фахових виданнях України, які 

включено до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття у науковому 

періодичному виданні іншої держави, 9 тез доповідей за матеріалами 

конференцій. Загальний обсяг публікацій – 4,49 друк. арк., з них особисто 

автору належить 4,29 друк. арк.  

Всі основні висновки та пропозиції, наукові положення, що винесені на 

захист, одержано автором самостійно. З наукових праць, виданих у 

співавторстві, використано лише ті матеріали, які є результатом особистого 

внеску здобувача. В опублікованих працях достатньою мірою відображено 

сутність результатів виконаного дослідження та їх наукову новизну. Основні 

положення і наукові результати, що представлені у дисертаційній роботі 

Нечепуренка Д.С., доповідалися й отримали позитивну оцінку на 9 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, що 

дозволяє вважати апробацію результатів дисертаційної роботи достатньою.  

Характер видань і зміст наукових праць відповідають вимогам 

Міністерства освіти і науки України пропонованим для повноти висвітлення 

отриманих результатів дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Кількість, 

обсяг і якість друкованих праць надають авторові право публічного захисту 

дисертації. 

 

7. Відповідність автореферату і дисертації встановленим вимогам, 

спеціальності і профілю ради  



Дисертаційна робота та автореферат Нечепуренка Д.С. за обсягом і 

оформленням відповідає встановленим законодавством України вимогам 

щодо кандидатських дисертацій. Дисертація є завершеною кваліфікаційною 

роботою, обґрунтованою, викладеною на високому рівні. Зміст автореферату 

відповідає змісту дисертації. Автореферат достатньою мірою висвітлює 

основні наукові і практичні положення дисертаційної роботи.  

Зміст та основні результати дисертаційної роботи відповідають 

паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності). Дисертація не містить несанкціонованих 

текстових запозичень без посилань на джерело (академічного плагіату). 

 

8. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

1. В підрозділі 1.1 детально проаналізовано теоретичні підходи 

науковців до визначення сутності поняття «автоматизовані системи 

управління». Проте, відсутня інформація щодо характеристики зазначених 

підходів, переваг і недоліків. Вважаємо, що доцільно було б відобразити дану 

інформацію в роботі у вигляді таблиці.  

2. У матеріалах підрозділу 1.2 наведено критерії оцінювання 

економічної ефективності системи автоматизації для підприємств 

машинобудування та вказано їх перелік. Проте, доречно було  навести 

розрахунок зазначених критеріїв, уточнити перелік показників для кожного з 

них та проаналізувати на прикладі вітчизняних підприємств. Це підкреслило 

б масштабність дослідження.   

3. Удосконалено концептуальні підходи до автоматизованого 

управління підприємствами, що складаються із чотирьох векторів (с. 108-

111). Необхідно було би навести характеристику кожного вектору, уточнити 

процедуру їх вибору для підприємств машинобудування. Це дозволило б 

підвищити ефективність використання концептуальних підходів на практиці.  

4. У підрозділі 3.1 удосконалено підхід до обґрунтування рішення щодо 

вибору АСУ та варіантів програмного забезпечення. Проте не наведено 



інформацію щодо можливості застосування удосконаленого підходу для 

підприємств інших галузей, а також доцільно було б навести його апробацію 

на прикладі підприємств машинобудування. Вважаємо, що позиція автора 

потребує уточнення.  

5. В роботі (с. 220-235) бажано було б навести розрахункові дані щодо 

результатів впровадження методу визначення економічної ефективності АСУ 

з метою більш коректного розуміння підходу для підприємств. 

6. У підрозділі 3.1 здійснено оцінювання ступеня готовності 

підприємств до впровадження автоматизованих систем управління на основі 

використання удосконаленого методичного підходу до оцінювання 

готовності підприємства машинобудування до впровадження АСУ. При 

цьому застосовано шкалу для оцінювання готовності підприємства 

машинобудування до модернізації АСУ, але необхідно було зазначити яким 

чином обрано критерії для оцінювання та кількість балів за кожним 

критерієм, що б підтвердило доцільність використання шкали.   

7. У підрозділі 2.1 проведено оцінювання стану використання 

автоматизованих систем управління підприємствами машинобудування, але 

відсутня інформація щодо використання сучасних інформаційних продуктів, 

розрахунку показників використання автоматизованих систем на 

підприємствах. Необхідно було би конкретизувати перелік інформаційних 

продуктів та здійснити аналізування показників для виявлення проблем на 

підприємствах машинобудування.  

У цілому, висловлені зауваження не знижують загальної позитивної 

оцінки результатів дисертаційної роботи, їх новизни та практичної 

значущості. 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Зміст та основні результати дисертаційної роботи відповідають 

паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 



(за видами економічної діяльності). Дисертація відповідає профілю 

спеціалізованої вченої ради Д 17.051.08. 

Слід зазначити, що враховуючи актуальність теми дослідження, 

високий науковий рівень, теоретичну і практичну значущість, новизну 

наукових розробок та пропозицій, дисертаційна робота відповідає вимогам 

МОН України до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук. Позитивно характеризує роботу чіткість та послідовність 

викладення матеріалу, логічна структура, аргументованість висновків та 

наукової новизни. Дослідження засноване на достатньому емпіричному 

матеріалі, з використанням  сучасного методичного інструментарію, його 

положення є обґрунтованими та достовірними. Дисертаційна робота є 

завершеною працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати в 

галузі економіки та управління підприємствами, які в сукупності розв’язують 

актуальне науково-прикладне завдання щодо модернізації систем 

автоматизації управління підприємствами машинобудування. Мету 

наукового дослідження досягнуто. Винесені автором на захист основні 

положення, отримано самостійно та повністю опубліковано у наукових 

виданнях. Результати дисертаційної роботи доповідались автором і 

обговорювались на науково-практичних конференціях. Автореферат за 

структурою та оформленням відповідає вимогам, а його зміст відповідає 

змісту дисертаційної роботи та відображає її основні положення.  

На підставі викладеного можна зробити висновок, що за своїм змістом, 

оформленням, актуальністю, глибиною вирішення наукових проблем, 

теоретичним і практичним значенням одержаних результатів дисертація 

Нечепуренка Дмитра Станіславовича на тему: «Модернізація систем 

автоматизації управління підприємствами машинобудування» відповідає 

вимогами та положенням п.п. 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.07.13 № 567 (зі змінами та доповненнями), а її автор Нечепуренко 

Дмитро Станіславович заслуговує на присудження йому наукового     ступеня  



 


