
 



економічного аналізу Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова за темою «Формування системи контролінгу на промислових 

підприємствах» (номер державної реєстрації 0117U004377, довідка про 

впровадження № 66-03/2210 від 10.06.2019 р.), де автором надано визначення 

поняття «система контролінгу» як економічної категорії, удосконалено 

організаційно-методичні підходи щодо формування системи контролінгу на 

промислових підприємствах, методичний підхід до оцінювання ефективності 

функціонування системи контролінгу, класифікацію факторів впливу на побудову 

та ефективне функціонування системи контролінгу, етапи впровадження 

системи контролінгу та підходи щодо забезпечення її функціонування.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Детальний аналіз змісту дисертації, автореферату та публікацій 

Циганової О.С., дозволяє констатувати високий ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій. 

В першу чергу, вони опираються на сучасні теоретичні та практичні 

економічні дослідження з питань формування та функціонування системи 

контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами промисловості. 

Автором проаналізовано значний обсяг як вітчизняних, так і іноземних 

наукових досліджень, що дозволило окреслити сучасний стан проблеми та 

ґрунтовно підійти до розв’язання визначених у дисертаційній роботі завдань.   

Для досягнення мети дослідження, автором було використано такі 

методи, як абстрактно-логічний та монографічний, індукції та дедукції, 

аналогій, аналізу та синтезу, семантичний, статистичного аналізу, групування 

та ранжування, абстрагування. Окрім того, для наочного представлення 

економічних даних, отриманих у процесі дослідження, автор широко 

застосовував можливості графічного методу. 

Зміст дисертації відповідає її темі, засвідчує досягнення поставленої 

мети та розв’язання побудованих у логічній послідовності завдань.  

Кожен з розділів та підрозділів роботи містить результати, що 

становлять значний науковий інтерес та є обґрунтованими і достовірними. 



Так, у першому розділі «Науково-методичні аспекти формування та 

функціонування системи контролінгу в адаптивному управлінні 

підприємствами промисловості» на основі проведених досліджень автором 

зроблено висновки, що в науковій економічній літературі не існує єдиного 

розуміння сутності понять «контролінг» та «система контролінгу», тому в 

дисертації виділено низьку позицій для систематизації терміну «контролінг» як 

економічної категорії (с. 38-40) та запропоновано авторське бачення дефініції 

«система контролінгу» (с. 48). Далі автором розвинуто змістовну 

характеристику системи контролінгу в контексті адаптивного управління, 

зокрема виділено основні завдання системи контролінгу в адаптивному 

управлінні (с. 54-55), сформовано перелік основних функцій системи 

контролінгу (с. 61-64), визначено елементи системи контролінгу та встановлено 

їх взаємозв’язок (с. 51-52), сформовано систему принципів побудови та 

функціонування системи контролінгу в адаптивному управлінні (с. 56-59).   

У другому розділі «Дослідження систем контролінгу на підприємствах 

машинобудування України» автором проведено аналіз діяльності підприємств 

машинобудування (с. 69-93), виявлено взаємозв’язок фінансового стану 

підприємств машинобудування з наявністю на них системи контролінгу або її 

елементів (с. 93-109), виділено кваліфікаційні ознаки побудови системи 

контролінгу на підприємствах машинобудування (с. 111-118), запропоновано 

перелік зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на побудову та ефективне 

функціонування системи контролінгу та проведено їх ранжування за ступенем 

впливу (с. 121-133).  

У третьому розділі «Формування системи контролінгу на підприємствах 

машинобудування в умовах адаптивного управління» автором розроблено 

низку науково обґрунтованих та практично значущих рекомендацій щодо 

формування та функціонування ефективної системи контролінгу в 

адаптивному управлінні підприємствами промисловості, зокрема: 

обґрунтовано етапи впровадження системи контролінгу на підприємствах 

машинобудування (с 139-144); узагальнено та розвинуто підходи щодо 

забезпечення функціонування системи контролінгу підприємств 



машинобудування (с. 145-151); удосконалено організаційно-методичні підходи 

щодо формування системи контролінгу на підприємствах машинобудування, 

що дозволяють системі контролінгу адаптуватися до масштабних цілей 

підприємства завдяки використанню збалансованої системи показників, яка 

додатково включає в себе екологічну, енергоефективну та суспільну складові 

(с. 152-171); удосконалено методичний підхід до оцінювання ефективності 

функціонування системи контролінгу, що базується на визначенні відхилень 

від цільових значень індикаторів, які характеризують ступінь досягнення 

поставлених цілей та розрахунку інтегрального показника ефективності 

системи контролінгу (с. 172-186).  

Таким чином, результати наукового дослідження Циганової О.С., 

представлені в дисертаційній роботі, достатньо обґрунтовані і мають наукову 

достовірність. 

Висновки за всіма розділами та загальні висновки є  

логічними та зрозумілими. Результати дослідження можуть бути використані у 

практичній діяльності підприємств промисловості з метою формування та 

функціонування на них ефективної системи контролінгу. Назва дисертаційної 

роботи «Система контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами 

промисловості» повністю відповідає її змісту, що підтверджується метою 

дослідження та вирішеними у процесі її досягнення завдань. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Циганової О.С., полягає в 

узагальненні теоретичних основ і удосконаленні методичних підходів щодо 

формування та функціонування ефективної системи контролінгу в 

адаптивному управлінні підприємствами промисловості. 

До вагомих наукових результатів можна віднести наступні: 

на теоретичному рівні:  

– надано визначення терміну «система контролінгу», який 

запропоновано розглядати як інтегративну сукупність взаємопов'язаних і 

взаємодіючих функціональних елементів, що має здатність до саморозвитку та 

саморегулювання, яка забезпечує регуляцію діяльності усіх систем 



підприємства, реакцію на зміну умов внутрішнього й зовнішнього середовища 

та підтримку прийняття управлінських рішень, і спрямована на забезпечення 

стійкого розвитку суб’єкту бізнесу (с. 45-48); 

– розвинуто змістовну характеристику системи контролінгу в контексті 

адаптивного управління, зокрема система принципів побудови та 

функціонування системи контролінгу доповнена принципами детермінізму, 

аналізу і синтезу, інтерактивності, домінанти, а також введеними поняттями 

«принцип креативності» та «принцип нейроекономіки», яким надане авторське 

визначення (с. 56-59);  

– запропоновано класифікацію систем контролінгу на підприємствах 

машинобудування шляхом виділення чотирьох класифікаційних ознак, що дає 

розуміння сутності системи контролінгу через розкриття механізму її 

підпорядкованості й реалізації задач, способу функціонування та 

організаційної структури (с. 111-118); 

– розвинуто класифікацію факторів впливу на побудову та ефективне 

функціонування системи контролінгу на підприємствах машинобудування, що 

поділяються на зовнішні та внутрішні та виступають як вихідні умови для 

стратегічного планування та управління оперативною діяльністю підприємств 

машинобудування (с. 121-130);  

– набула подальшого розвитку етапізація впровадження системи 

контролінгу на підприємствах машинобудування, яка складається зі 

взаємопов'язаних, упорядкованих у часі фаз, етапів й процедур та забезпечує 

максимально ефективний процес впровадження завдяки логічності й 

зрозумілості запропонованих заходів (с. 139-144); 

– розвинуто підходи щодо забезпечення функціонування системи 

контролінгу підприємств машинобудування шляхом узагальнення та виділення 

його складових – організаційне, інформаційне, математичне, ресурсне та 

нормативно-правове забезпечення, а також надано авторське визначення поняття 

«забезпечення системи контролінгу» (с. 145-151); 

на практичному рівні: 

– удосконалено організаційно-методичні підходи щодо формування 

системи контролінгу на підприємствах машинобудування, що дозволяють 
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системі контролінгу адаптуватися до змін стратегічних цілей підприємства за 

допомогою використання збалансованої системи показників, яка включає в себе 

фінансову, клієнтську, бізнес-процесну та кадрову складові, а також доповнена 

екологічною, енергоефективною та суспільною складовими  (с. 152-171);  

– удосконалено методичний підхід до оцінювання ефективності 

функціонування системи контролінгу, за допомогою якого визначаються 

ступінь досягнення встановлених цілей підприємством та ефективність 

системи контролінгу на підприємстві у цілому (с. 172-186). 

Таким чином, теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи 

Циганової Олександри Сергіївни розвивають теоретичне розуміння сутності 

системи контролінгу в адаптивному управлінні підприємств промисловості, 

класифікацію систем контролінгу та факторів впливу на її побудову та 

функціонування, організаційно-методичні підходи щодо формування системи 

контролінгу, методичний підхід до оцінювання ефективності функціонування 

системи контролінгу. 

 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових 

результатів. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в уточненні 

сутності поняття «система контролінгу», розширенні змістовної 

характеристики системи контролінгу в контексті адаптивного управління, 

подальшому розвитку класифікації побудови систем контролінгу на 

підприємствах машинобудування та факторів впливу на її побудову та 

ефективне функціонування, обґрунтуванні етапізації впровадження системи 

контролінгу, а також розвитку підходів щодо забезпечення функціонування 

системи контролінгу підприємств машинобудування. 

Прикладна цінність результатів дисертаційного дослідження 

Циганової О.С. полягає у тому, що було удосконалено організаційно-

методичні підходи щодо формування системи контролінгу на підприємствах 

машинобудування та методичний підхід до оцінювання ефективності її 

функціонування, а також здійснено їх практичне застосування на 

досліджуваних підприємствах.  



Ознайомившись із текстом дисертаційної роботи, змістом автореферату 

та публікацій Циганової О.С. можна стверджувати, що переважна більшість 

наукових положень, пропозицій і висновків, представлених у роботі, є 

обґрунтованими та не дають підстави сумніватися в їх достовірності. Наукова 

новизна та практична значущість дисертаційної роботи знайшли відповідне 

відображення у фахових наукових статтях, 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. 

Результати наукового дослідження використані в діяльності вітчизняних 

підприємств машинобудування, зокрема: ДП «45 Експериментальний 

механічний завод» (довідка № 167/1 від 11.07.2018 р.), ТОВ «Смарт-Мерітайм 

Груп» (довідка № 114 від 28.08.2018 р.), КП «НВК «Іскра» (довідка № 264 від 

24.09.2018 р.), ДП «Миколаївський суднобудівний завод» (довідка № 71 від 

19.10.2018 р.), ТОВ ВКП «Респект Бізнес» (довідка № 18/83Д від 

10.12.2018 р.), ТОВ «ЕлеваторПромСервіс» (довідка № 98 від 12.12.2018 р.), 

ТОВ «МП «ЕнергоМаш» (довідка № 44 від 24.01.2019 р.). 

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі факультету економіки моря 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова при 

викладанні дисциплін «Внутрішньогосподарський контроль», «Управлінський 

облік», «Стратегічний облік», «Стратегічне управління», «Операційний 

менеджмент», «Організація підприємницької діяльності в морегосподарському 

комплексі» (довідка № 66-01/290 від 16.01.2019 р.). 

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок про те, що 

рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути успішно використані 

на підприємствах машинобудування, оскільки удосконалені методичні підходи 

є уніфікованими та загальнодоступними, а дисертаційне дослідження у цілому 

має наукове та практичне значення.  

 



5. Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи й опублікованими 

працями 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  

17 наукових праць, з них: 1 стаття у колективний монографії, 8 статей у 

наукових фахових виданнях України (із них 3 статті у наукових фахових 

виданнях України, 5 статей у наукових фахових виданнях України, які 

включено до міжнародних наукометричних баз), 8 тез доповідей за 

матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 

6,24 друк. арк., з них особисто автору належить 5,54 друк. арк.  

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

захист, одержано автором самостійно. В опублікованих працях достатньою 

мірою відображено сутність результатів виконаного дослідження та їх наукову 

новизну. Основні положення і наукові результати, що представлені у 

дисертаційній роботі Циганової О.С. доповідалися й отримали позитивну 

оцінку на 8 міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях, що 

дозволяє вважати апробацію результатів дисертаційної роботи достатньою. 

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи, обсяг і кількість 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук.  

 

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота має логічну структуру, складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 265 сторінок, з них основний текст 

викладений на 170 сторінках. Робота містить 32 таблиці та 70 рисунків.   

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

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

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. 



Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації. Автореферат 

достатньою мірою висвітлює основні наукові і практичні положення 

дисертаційної роботи. 

За обсягом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам,  

що встановлені МОН України до кандидатських дисертацій. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Відзначаючи авторський підхід до вирішення досліджуваної 

проблематики та позитивну оцінку викладених положень, висновків та 

рекомендацій, необхідно відмітити ряд положень, які мають дискусійний 

характер та потребують додаткової аргументації, а саме: 

1. У п. 1.1 дисертації приділена належна увага дослідженню та 

узагальненню існуючих підходів вітчизняних та зарубіжних вчених-

економістів до трактування сутності терміну «контролінг» та виділено 

низьку позицій для систематизації даної економічної категорії (с. 34-40). 

Проте, в роботі не представлено авторське бачення поняття «контролінг»,  

яке б містило в собі висновок за результатами проведеного аналізу 

наукових праць.  

2. У п. 1.1 згадується альтернативний напрям в економічній науці – 

біономіка, яка розглядає підприємство як розумний соціальний організм 

(п. 1.1, п. 1.2, п. 1.3, п. 3.2). На наш погляд, дискусійним залишається 

застосування біономічного підходу під час формування та функціонування 

системи контролінгу. 

3. У п. 1.3 на основі вивчення різнопланової літератури набуло 

подальшого розвитку система принципів побудови та функціонування системи 

контролінгу (с. 56-59). Вважаємо, що було б доцільним прокласифікувати їх 

за ознаками побудови та функціонування.  

4. У п. 2.1 автором проведено розгорнутий аналіз діяльності 

підприємств машинобудування України, але не достатньо приділено уваги 

причинам, які призвели до змін у їх діяльності (с. 69-93). 



5. У п. 2.3 систематизовано та класифіковано фактори впливу на 

побудову та ефективне функціонування системи контролінгу на підприємствах 

машинобудування. Ранжування факторів проводилося з використанням 

експертних оцінок за допомогою анкетування (с. 130-133). Оскільки, 

результати опитування залежать від компетенції осіб, які приймали 

участь в анкетуванні, було б доречно більш детально описати перелік 

опитуваних осіб. 

6. У п. 3.1 розглядається забезпечення функціонування системи 

контролінгу на підприємствах машинобудування (с. 145-151). Вважаємо, що 

доцільно було б більш детально розкрити зв’язки між складовими 

забезпечення, представленими на рис. 3.3. 

7. У п. 3.2 автором запропоновано індикатори, що характеризують 

ступінь досягнення цілей досліджуваним підприємством (с. 158, 160, 162-163, 

166). На нашу думку, доречним було б описати порядок розрахунків 

наведених індикаторів для більшого розуміння їх економічного змісту.  

Разом з тим, виявлені недоліки та дискусійні положення не знижують 

теоретичної та науково-практичної значущості отриманих здобутків.  

Це дозволяє загалом позитивно оцінити актуальність теми дослідження,  

ступінь обґрунтованості положень наукової новизни, адекватність  

висновків та рекомендацій. 

  

8. Загальний висновок 

Враховуючи актуальність проблеми та результати проведеного 

наукового дослідження, вважаємо, що дисертаційна робота Циганової 

Олександри Сергіївни на тему «Система контролінгу в адаптивному управлінні 

підприємствами промисловості» є самостійною, завершеною працею, в якій 

отримані нові науково-обґрунтовані теоретичні та практичні результати, що 

мають прикладне спрямування та у сукупності вирішують завдання 

досліджуваної теми. Тематична спрямованість та зміст дослідження 

відповідають паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління



 


