
 



потреба у модернізації технічної бази, заміні застарілого та зношеного 

обладнання з урахуванням специфіки виробництва, що дозволить розширити 

асортимент продукції. Потреба у формуванні сучасних підходів для 

оптимізації систем управління на підприємствах машинобудівної галузі з 

метою зростання конкурентоспроможності стану, виробничих потужностей, 

оптимізації роботи структурних підрозділів, отримання очікуваних 

результатів обумовлює актуальність і необхідність дослідження. 

Отже, наукове дослідження Нечепуренка Д.С. є актуальним у 

вирішенні проблем модернізації автоматизованих систем управління 

підприємств машинобудування з метою оптимізації виробничих та бізнес-

процесів.  

Додатковим підтвердженням актуальності дисертаційного дослідження 

є те, що воно виконано  відповідно до  планів науково-дослідних робіт 

Запорізького національного університету за темою «Сучасні напрямки 

розвитку менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в Україні» (номер 

державної реєстрації 0114U002650), де автор розробив пропозиції щодо 

групування факторів та характеристик, що визначають економічну 

ефективність впровадження автоматизованих систем управління на 

підприємствах машинобудування. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформованих у дисертації. 

 

Проведений аналіз змісту дисертаційної роботи, опублікованих праць 

та автореферату підтверджує достатній ступінь обґрунтованості наукової 

новизни, висновків і рекомендацій, що містяться у дисертаційній роботі та 

виносяться на захист.  

Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків та 

рекомендацій, викладених у дисертаційній роботі, забезпечено методологією 

наукового пізнання, положеннями, що знайшли відображення у численних 



роботах вітчизняних та зарубіжних вчених з питань фінансово-економічного 

аналізу, економічної діагностики підприємства, застосування програмного 

забезпечення, створення, оптимізації та модернізації автоматизованих систем 

управління, ERP-систем, менеджменту тощо. Це дозволило автору 

сформувати сучасне бачення проблеми та ґрунтовно підійти до розв’язання 

визначених у дисертаційній роботі завдань.  

Ґрунтовний аналіз змісту роботи дозволяє відзначити, що мету 

дослідження досягнуто, а завдання виконані у повному обсязі. У  

дисертаційній роботі спостерігається логічна послідовність проведеного 

дослідження, чіткість викладення матеріалу, як усієї роботи, так і кожного з 

трьох її розділів. 

Всебічне, послідовне та логічне розкриття теми забезпечило одержання 

та детальне обґрунтування таких результатів проведеного дослідження. 

Так, у першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні засади АСУ 

промислових підприємств» автор узагальнив теоретичні підходи до 

автоматизації систем управління на підприємствах машинобудування (с. 37-

40) та удосконалив визначення «автоматизовані системи управління» (с. 59). 

Далі проводить аналіз ERP-систем та визначає їх особливості впровадження 

на підприємствах машинобудування (с. 41-56) і пропонує власне бачення 

сутності поняття «моделювання технологічного обслуговування з 

використанням ERP-технологій» (с. 57). Потім автором проведено аналіз 

доцільності вдосконалення системи управління (с. 59-63) та запропоновано 

власне бачення поняття «модернізація систем автоматизації управління» 

(с. 64). Аналіз факторів впливу на впровадження автоматизованих систем 

управління (с. 64-67) та переваг застосування ERP-систем (с. 68-69) дозволив 

визначити можливі причин невдалого впровадження та висунити пропозиції 

щодо застосування систем управління ресурсами на підприємствах (с. 70-96). 

Автором визначені можливості адаптації та впровадження світового досвіду 

планування ресурсів підприємствами машинобудування з використанням 

хмарних технологій в умовах нестабільного зовнішнього середовища (с. 97-



107) та удосконалено концептуальні підходи до автоматизованого управління 

підприємствами (с. 108-110).  

У другому розділі «Резерви автоматизованих систем управління 

підприємств машинобудування України» автором було проведено аналіз 

сучасного стану використання автоматизованих систем управління 

підприємствами машинобудування (с. 113-136) та обґрунтовано доцільність 

прийняття ефективних управлінських рішень. Здійснено оцінку впливу 

автоматизованих систем управління на діяльність підприємств 

машинобудування, наведено відповідні показники, переваги і недоліки від 

використання ERP-технологій та сформовано рекомендації використання 

АСУ (с. 137-161). Представлено переваги та недоліки існуючих АСУ на 

підприємствах машинобудування та їх вплив на діяльність підприємств 

(с. 162-178).  

У третьому розділі «Удосконалення методик розробки та впровадження 

АСУ на підприємствах машинобудування» автором розроблено низку 

науково обґрунтованих та практично значущих рекомендацій щодо 

удосконалення підходів до модернізації систем автоматизації управління 

підприємствами машинобудування, зокрема: удосконалено методичний 

підхід до обґрунтування рішення щодо вибору АСУ та варіантів програмного 

забезпечення шляхом врахування розміру підприємства, готовності та 

специфіки технологічного процесу на підприємствах машинобудування 

(с. 181-185); удосконалено методичний підхід до оцінювання готовності 

підприємства машинобудування до впровадження АСУ, який базується на 

алгоритмі формування комплексної шкали бального оцінювання (с. 186-195); 

запропоновано модель взаємодії функціональних модулей АСУ, яка 

передбачає планування витрат всіх наявних ресурсів та завантаження 

виробничих потужностей (с. 196-219); удосконалено методичний підхід до 

визначення економічної ефективності використання АСУ, який ґрунтується 

на інтегральній оцінці впровадження модернізації автоматизованих систем 

управління (с. 220-235). 



Статистичний матеріал дисертаційної роботи Нечепуренка Дмитра 

Станіславовича, ґрунтується на офіційних статистичних й аналітичних 

матеріалах Державної служби статистики України, річній бухгалтерській й 

оперативній звітності підприємств, звітності та первинних даних підприємств 

машинобудування України.  

Результати одержані автором мають високий ступінь обґрунтованості, 

що підтверджується використанням великого обсягу офіційної статистичної 

інформації, узагальненням значної кількості фундаментальних праць 

вітчизняних та закордонних вчених-економістів, широкою апробацією і 

схваленням на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, впровадженням у практику діяльності провідних підприємств 

машинобудування та використанням теоретичних результатів у навчанні.   

 

Наукова новизна одержаних результатів. 

 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в опрацюванні 

теоретичних, методичних і практичних положень, спрямованих на розвиток 

теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо 

модернізації автоматизованих систем управління підприємств 

машинобудування з метою оптимізації виробничих та бізнес-процесів.  

Сутність наукової новизни основних результатів дослідження 

Нечепуренка Д.С. полягає в наступному:   

1. Запропоновано модель взаємодії функціональних модулей АСУ, яка 

складається із сукупності взаємопов’язаних модулей, що взаємодіють між 

собою та передбачає передачу інформації до інформаційної системи з метою 

її обробки та передачі до структурних підрозділів, а також дає змогу 

планувати та мінімізувати витрати наявних ресурсів, підвищити 

продуктивність праці робітників та результати діяльності підприємств 

(с. 196-219).  



2. У дисертаційній роботі удосконалено методичний підхід до 

обґрунтування рішення щодо вибору АСУ та варіантів програмного 

забезпечення, який враховує специфіку технологічного процесу, готовість до 

використання системи, розмір підприємства. Даний методичний підхід 

дозволяє оцінити стан підприємства та впровадити сучасне програмне 

забезпечення в роботу структурних підрозділів (с. 181-185).  

3. Автором удосконалено методичний підхід до оцінювання готовності 

підприємства машинобудування до впровадження АСУ, в основі якого 

передбачено використання комплексної шкали бального оцінювання для 

проведення оцінки запропонованої групи факторів, аналіз яких дозволить 

визначити готовність підприємства до застосування системи, виявити 

проблеми в його діяльності, розробити заходи щодо усунення недоліків, 

прийняти раціональні рішення та визначити тип системи управління в 

залежності від особливостей підприємства (с. 186-195).  

4. З метою вирішення завдань, які пов’язані із оцінкою ефективності 

впровадження автоматизованих систем управління, якості прийнятих рішень 

та правильності вибору даних систем, автором удосконалено методичний 

підхід до визначення економічної ефективності використання АСУ, яка 

базується на техніко-економічних показниках (с. 220-235). Запропонований 

методичний підхід дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів, 

прийняти раціональні адміністративні рішення, покращити виробництво та 

результати функціонування. 

5. Розвинуто авторське бачення сутності поняття «модернізація систем 

автоматизації управління», яке розглянуто 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).  



6. Удосконалено концептуальні підходи до автоматизованого 

управління підприємствами, в основі яких виділено ряд векторів, що 

дозволить оптимізувати систему управління, створити належні умови для 

ведення бізнесу, налагодити співпрацю підприємств із зовнішніми та 

внутрішніми контрагентами, здійснити трансфер технологій, залучити 

іноземні інвестиції для оптимізації даної системи (с. 108-110).  

7. Удосконалено понятійний апарат «моделювання технологічного 

обслуговування з використанням ERP-технологій» як інструменту систем 

передачі, обробки, аналізу, контролю, зберігання інформації, який забезпечує 

систематизацію модулей виробничих і адміністративних процесів та 

оптимізує бухгалтерський і управлінський облік (с. 66). Практичне 

застосування даного положення в діяльності підприємств дозволить 

налагодити використання інформації, поширити її для структурних 

підрозділів.  

8. Удосконалено сутність 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). В 

даному визначенні зосереджено увагу на доцільності впровадження 

інформації, маркетингових моделей, сучасної обчислювальної техніки у 

виробництво для його покращення.  

 

Значущість дисертації для науки та практики. 

 

Розглянута робота Нечепуренка Д.С. є вагомим внеском у розвиток 

теорії та практики розробки підходів щодо модернізації автоматизованих 

систем управління підприємств машинобудування. 

Отриманні результати у дисертаційній роботі, сформовані наукові 



положення, висновки та рекомендації є достатньо аргументованими та 

отримані за сучасними методами наукових досліджень і містять наукову 

цінність як у теоретико-методичному, так і у практичному плані.  

Вони базуються на глибокому вивченні, критичному аналізі та 

узагальненні наукових розробок з проблеми, що розглядається, 

комплексному системному аналізі значного масиву економіко-статистичної 

інформації. Все це дало підстави автору сформувати наукові положення, які 

збагатили економічну науку новими теоретико-методичними підходами та 

змогли знайти своє відображення у практичній діяльності підприємств. 

Теоретичне значення отриманих у процесі дослідження результатів 

полягає, перш за все, в удосконаленні понять «модернізація систем 

автоматизації управління», «моделювання технологічного обслуговування з 

використанням ERP-технологій» та «автоматизовані системи управління», а 

також розробці концептуальних підходів до автоматизованого управління 

підприємствами. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості 

використання запропонованих науково-методичних положень для 

модернізації систем автоматизації управління підприємствами 

машинобудування з метою формування, впровадження систем управління, 

оцінки їх ефективності, прийняття ефективних рішень та застосування 

програмного забезпечення в управлінні підприємств, що дає змогу 

покращити конкурентоспроможність й налагодити зв’язки з контрагентами.  

Основні результати наукового дослідження використано у діяльності 

підприємств ПрАТ «Завод напівпровідників», ПАТ «Завод агротехнічних 

машин», ТОВ «Аккумтех», ПП «Фірма «Дінас», ДП «Запорізький 

конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського 

машинобудування», ТОВ «Ритм», ТОВ «Співдружність», а також 

впроваджені у навчальний процес Запорізького національного університету 

при викладанні дисциплін «Інформаційні системи та технології в 

менеджменті» та «Управління конкурентоспроможністю бізнесу», про що 



свідчать відповідні довідки.  

Висновки та рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути 

успішно використані на підприємствах машинобудування, оскільки 

розроблені методичні підходи є уніфікованими та загальнодоступними, є 

засобом вирішення загальних проблем вітчизняних підприємств. У цілому 

дисертаційне дослідження має наукове і прикладне значення.  

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях.  

 

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено у 16 

наукових працях, загальний обсяг публікацій 4,49 друк. арк., з них особисто 

автору належить 4,29 друк. арк., з яких: 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. Положення дисертаційного дослідження, які 

складають наукову новизну, повністю висвітлені у фахових наукових 

виданнях та обговорені на міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях.  

Наукові результати сформульовані у дисертації, висновки, 

рекомендації і пропозиції належать особисто автору, є його науковим 

доробком. Особистий внесок дисертанта є достатнім. У працях, написаних у 

співавторстві, здобувачеві належать конкретні висновки щодо 

досліджуваного питання. Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідає 

встановленим вимогам щодо публікації основного змісту дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

 

Зазнаючи наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів, необхідно відзначити деякі зауваження до дисертаційної роботи: 



1. Дисертантом в підрозділі 1.2 наведено фактори впливу та принципи 

формування систем автоматизованого управління промисловими 

підприємствами, які враховуються на підприємствах машинобудування при 

використанні систем. Однак, відсутня інформація щодо характеристики 

зазначених факторів, принципів та не зрозуміло яким чином їх слід 

враховувати при впровадженні автоматизованих систем управління. 

Вважаємо, що доречно було б навести дану інформацію в роботі. 

2. Дисертантом проведено дослідження впливу автоматизованих 

систем управління на діяльність підприємств машинобудування (підрозділ 

2.2). На нашу думку, доцільно було б доповнити дане дослідження аналізом 

ситуації на прикладі закордонних підприємствах, що підвищило б наочність 

дослідження та дозволило сформувати рекомендації для вітчизняних 

підприємств.  

3. В підрозділі 1.3 автором наведено удосконалені концептуальні 

підходи до автоматизованого управління підприємствами (с. 109, табл. 1.2), 

але, на нашу думку, залишився не зрозумілим механізм формування 

концептуальних положень та ціль виокремлення кожного вектору. Вважаємо, 

що в даному випадку позиція автора потребує уточнення.  

4. Автором запропоновано модель взаємодії функціональних модулей 

АСУ, яка передбачає планування витрат всіх наявних ресурсів та 

завантаження виробничих потужностей та яка використана в практичній 

діяльності підприємства (підрозділ 3.2). Вважаємо, що в даному випадку 

доцільно було б охарактеризувати кожен сформований блок модулей, а 

також проаналізувати використання моделі на декількох підприємствах для 

порівняння результатів.  

5. Автором надано визначення понять «моделювання технологічного 

обслуговування з використанням ERP-технологій», «автоматизовані системи 

управління» (розділ 1) та акцентовано увагу на їх важливості для 

підприємств машинобудування. Проте, не наведено аналіз підходів вчених до 

трактування запропонованих дефініцій, що доречно було б згрупувати в 



таблицю та чим запропоновані визначення є значущими для підприємств. 

Вважаємо за доцільне уточнити ці аспекти.  

6. У підрозділі 3.1 автором наведена матриця прийняття рішення в 

залежності від градації розміру та унікальності підприємства, отримано 

результати розрахунку нормуючих коефіцієнтів, проведено дисперсійний 

аналіз відповідно до моделі щодо прийняття рішення про вибір програмного 

забезпечення, але не вказано на основі чого сформовано матрицю, порядок 

вибору нормуючих коефіцієнтів та відсутні результати дисперсійного аналізу 

на прикладі підприємств машинобудування. Вважаємо, що позиція автора 

потребує уточнення.   

7. У підрозділі 2.3 дисертантом проведено аналіз фінансових та 

економічних показників підприємств машинобудування для оцінки наявності 

вільних коштів для ведення інвестиційної діяльності. На нашу думку, 

доцільно було б зобразити зведені дані проаналізованих показників по всім 

обраним для дослідження підприємствам у вигляді таблиці, додати дані про 

використання автоматизованих систем і зробити порівняльний аналіз.  

8. Дисертантом запропоновано поняття «автоматизовані системи 

управління» (підрозділ 1.1), але не зазначено відмінність даного визначення 

від вже запропонованих підходів науковців до його трактування. На нашу 

думку, доречно було б уточнити позицію автора.  

Але наведені зауваження не зменшують загальної значущості та 

позитивної оцінки дисертаційної роботи Нечепуренка Д.С., що представляє 

собою самостійну завершену наукову працю.  

 

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам МОН України. 

 

Дисертаційна робота Нечепуренка Дмитра Станіславовича «Модернізація 

систем автоматизації управління підприємствами машинобудування» є 

закінченою самостійно виконаною науковою працею. Тема дисертації 

повністю     відповідає    спеціальності 08.00.04 –     економіка та    управління  



 


