
 



теоретичного, методичного та прикладного характеру. Ознайомлення зі змістом 

дисертаційної роботи дає підстави констатувати, що в цілому автору вдалося 

вирішити завдання та досягти поставленої мети. Завдання співвідносяться з 

ознаками наукової новизни дослідження, що свідчить про оригінальність обраних 

автором шляхів вирішення зазначених завдань. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в дисертаційній 

роботі, є обґрунтованими з теоретичної і методичної точки зору та достовірними, 

базуються на сучасних теоріях, наукових працях зарубіжних та вітчизняних 

економістів щодо функціонування системи контролінгу в управлінні 

підприємствами, аналізі значного масиву статистичних даних. Крім того, наукові 

положення підтверджені вітчизняним досвідом управління підприємствами 

машинобудування. 

Вирішення у роботі конкретних наукових завдань відрізняється системним 

підходом та базується на коректному використанні широкого спектру 

загальнонаукових і спеціальних методів наукових досліджень, у тому числі: 

абстрактно-логічного методу, монографічного методу, методу індукції та дедукції 

– для визначення й узагальнення теоретико-методичних засад формування та 

функціонування системи контролінгу в адаптивному управлінні (с. 26-65), 

формулювання висновків дослідження (с. 66-68, 133-134, 187-193); методу 

аналогій, аналізу та синтезу – при порівнянні змістовних характеристик під час 

визначення поняття «система контролінгу» (с. 45-52), оцінці ефективності 

функціонування системи контролінгу (с. 172-186). На основі семантичного методу 

сформульовано визначення дефініції «система контролінгу» (с. 45-48). За 

допомогою методів статистичного аналізу та графічного методу проведено аналіз 

діяльності підприємств машинобудування та організації систем контролінгу на 

них (с. 69-118); методу групування та ранжування – виділення класифікаційних 

ознак побудови системи контролінгу (с. 111-118), етапів впровадження системи 

контролінгу (с. 135-144), факторів впливу на побудову та ефективне функціону-

вання системи контролінгу (с. 119-133), підходів щодо забезпечення функціо-

нування системи контролінгу (с. 145-151). Використання методу абстрагування 

дозволило сформувати сукупність показників-індикаторів, які забезпечують чітке 

формулювання стратегічних цілей підприємства та їх досягнення (с. 152-171), 

визначити основні складові системи контролінгу (с. 53-65).  

Об’єкт, предмет та мета роботи логічно пов’язані. Об’єктом дослідження 

виступає процес формування та функціонування системи контролінгу в адаптивно-

му управлінні підприємствами промисловості. Предметом дослідження є теорети-

ко-методичні та науково-практичні аспекти щодо формування та функціонування 

системи контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами промисловості.  

Дисертаційна робота має логічну структурну побудову, її зміст повною 

мірою розкриває тему наукового дослідження. Між розділами та підрозділами 

роботи є належний взаємозв’язок, всі розділи містять рисунки, таблиці, посилання 

на літературні джерела. Наведені в роботі дані підтверджені в ході дослідження. 

Висновки до розділів дисертаційної роботи та загальні висновки до неї є 

логічними й підтверджені результатами апробації на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, публікацією у наукових 



фахових виданнях, впровадженням авторських пропозицій у діяльність 

підприємств машинобудування України. 

 

Наукова новизна одержаних результатів та їх достовірність 

Реалізація визначених автором завдань дослідження дозволила отримати 

результати, які свідчать про його наукову новизну, практичне значення та 

наявність предмету прилюдного захисту. 

Результати дисертаційної роботи є достатньо достовірними та базуються на 

фундаментальних положеннях економічної теорії, теорії менеджменту, 

стратегічного управління, монографічній літературі за профілем дисертації, 

наукових публікаціях, тощо (список використаних джерел нараховує 210 

найменувань). Аналітичною базою дослідження є офіційні матеріали Державної 

служби статистики України, річна фінансова й оперативна звітність підприємств 

машинобудування, наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, 

інформаційні матеріали періодичних видань та інтернет-сайтів, результати 

спеціальних обстежень автора. Для обробки інформації використані сучасні 

інформаційні технології та програмне забезпечення. 

Дисертантом отримані результати, що містять елементи наукової новизни. 

До найбільш значущих здобутків можна віднести такі наукові положення: 

– організаційно-методичні підходи до формування системи контролінгу на 

підприємствах машинобудування (с. 152-171), що передбачають використання 

збалансованої системи показників (с. 157-167), яка, в свою чергу, визначає ступінь 

адаптації системи контролінгу до змін масштабних цілей підприємства, та, крім 

того, доповнена перспективами «Екологія», «Енергоефективність» та 

«Суспільство» (с. 161-167);  

– методичний підхід до оцінювання ефективності функціонування системи 

контролінгу, суть якого полягає у визначенні відхилень від цільових значень за 

індикаторами, що характеризують кожну перспективу, в результаті чого 

оцінюється ефективність кожної складової системи контролінгу в залежності від 

ступеня досягнення встановлених цілей (с. 172-186);  

– розвиток понятійно-категоріального апарату контролінгу («систему 

контролінгу» запропоновано розглядати як інтегративну сукупність взаємо-

пов'язаних і взаємодіючих функціональних елементів, що має здатність до само-

розвитку 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, та відображає сутнісні характеристики системи 

контролінгу, враховуючи здатність підприємства до саморегуляції та саморозвитку 

(с. 45-48)) та змістовної характеристики системи контролінгу в контексті адаптив-

ного управління (система принципів побудови та функціонування системи контро-

лінгу в умовах адаптивного управління на підприємстві шляхом додавання прин-

ципів детермінізму, аналізу і синтезу, інтерактивності, домінанти, а також введення 

нових – «принципу креативності» та «принципу нейроекономіки» (с. 56-59));  

– розвиток класифікації систем контролінгу на підприємствах 

машинобудування за такими класифікаційними ознаками, як: механізм реалізації 
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завдань системи контролінгу, механізм підпорядкованості системи контролінгу, 

організаційна структура системи контролінгу, спосіб функціонування системи 

контролінгу (с. 111-118) та класифікації факторів впливу на побудову та 

ефективне функціонування системи контролінгу на підприємствах машино-

будування в розрізі зовнішніх (с. 121-126) та внутрішніх факторів (с. 126-130);  

– алгоритм процесу впровадження системи контролінгу на підприємствах 

машинобудування, який включає в себе заходи, об'єднані у фази, етапи та 

процедури (с. 139-144);  

– підходи щодо забезпечення функціонування системи контролінгу 

підприємств машинобудування, які виділяють організаційне, інформаційне, 

математичне, ресурсне, нормативно-правове забезпечення та містять авторське 

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

 

Теоретичне та практичне значення одержаних автором наукових результатів 

Дисертаційна робота Циганової О.С. є науковим внеском у розвиток теорії 

та практики адаптивного управління підприємствами машинобудування.  

Отримані у дисертаційній роботі результати, висновки та рекомендації 

мають теоретичне та практичне значення. 

Наукове значення отриманих у процесі дослідження результатів полягає в 

обґрунтуванні сутності системи контролінгу в адаптивному управлінні та у 

розробленні теоретико-методичних засад її формування та функціонування у 

підприємствах машинобудування. 

Практичні рекомендації, що містяться в дисертації, впроваджено в 

діяльність вітчизняних підприємств машинобудування: ДП «45 Експеримен-

тальний 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.). 

До основних розробок, які мають практичне значення, слід віднести: 

алгоритм впровадження системи контролінгу на підприємствах машинобудування 

(с. 139-144); організаційно-методичні підходи до формування системи 

контролінгу на підприємствах машинобудування (с. 152-171); методичні підходи 

до оцінювання ефективності функціонування системи контролінгу (с. 172-186).  

Теоретико-методичні положення дисертаційної роботи використовуються в 

навчальному процесі Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова під час викладання дисциплін «Внутрішньогосподарський 

контроль», «Управлінський облік», «Стратегічний облік», «Стратегічне управ-

ління», «Операційний менеджмент», «Організація підприємницької діяльності в 

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

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях  

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено у 



17 наукових працях, у тому числі у 1 статті у колективний монографії, 8 статтях у 

наукових фахових виданнях України (з них 5 статей у наукових фахових виданнях 

України, які включено до міжнародних наукометричних баз). Результати 

досліджень автора, які складають наукову новизну, повністю висвітлені у 

фахових виданнях та обговорені на 8 міжнародних і вітчизняних науково-

практичних конференціях із публікацією тез доповідей.  

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, рекомендації і 

пропозиції належать особисто автору, є її науковим доробком. Особистий внесок 

дисертанта є достатнім. Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідає 

встановленим вимогам щодо публікацій основних положень дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

 

Оцінка змісту та достовірність отриманих результатів дослідження  

Тема дисертації та її зміст відповідають паспорту спеціальності 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Дисертаційна робота Циганової О.С. є цілісною, логічно побудованою 

науковою працею, вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладено на 170 

сторінках комп’ютерного тексту; загальний обсяг роботи складає 265 сторінок. 

Дисертація містить 18 додатків, 70 рисунків, 32 таблиці.  

Робота написана українською мовою. Стиль викладення матеріалів 

дослідження відповідає вимогам, що висуваються до наукових праць такого рівня, 

вирізняється науковістю, системністю, обґрунтованістю, логічністю та 

послідовністю. Мета дослідження відповідає темі дисертаційної роботи. Зміст 

сформульованих наукових завдань структурно та логічно узгоджений, їх кількість 

є достатньою для розкриття теми дисертації та досягнення поставленої мети. 

Достовірність та об’єктивність результатів і пропозицій підтверджується 

логічною завершеністю виконаної дисертації, апробацією результатів 

дослідження на 8 науково-практичних конференціях та наукових заходах різного 

рівня. Обґрунтовані в дисертаційній роботі положення щодо впровадження і 

практичної апробації методичного інструментарію використані в практичній 

роботі підприємств промисловості та інших сфер національної економіки, що 

підтверджується відповідними актами. 

 

Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних положень дисертації 

Автореферат підготовлений згідно вимог до змісту, структури та стилю 

викладення і відображає основні положення, висновки і пропозиції дисертаційної 

роботи, достатньо ґрунтовно розкриває всі положення наукової новизни, 

представлені у дисертації, дає повне уявлення про наукові здобутки, що 

виносяться на захист. 

Наукові положення дисертації сформульовано коректно, за кожним з них 

визначено науковий результат, ступінь новизни та практичне значення. Вивчення 

дисертації та автореферату дозволяє зробити висновок щодо ідентичності змісту 

автореферату й основних положень дисертації. 

 



Дискусійні положення та зауваження   

Оцінюючи представлену дисертаційну роботу в цілому позитивно, слід 

відмітити дискусійні положення та висловити наступні зауваження: 

1. Одним із завдань роботи є розвиток змістовної характеристики системи 

контролінгу в контексті адаптивного управління, зокрема, шляхом формування 

системи принципів побудови та функціонування системи контролінгу, яка 

доповнена принципами детермінізму, аналізу і синтезу, інтерактивності, 

домінанти, креативності та нейроекономіки (с. 58-59). Варто було б детальніше 

обґрунтувати необхідність удосконалення понятійно-категоріального апарату 

шляхом виокремлення «принципу креативності» та «принципу нейроекономіки».  

2. У 1 розділі дисертаційної роботи автор розглядає зміст та теоретико-

методичні аспекти формування та функціонування системи контролінгу в 

адаптивному управлінні (с. 45-65). При цьому планування, облік, контроль, аналіз 

розглядаються і як елементи системи контролінгу (с. 51-52), і як її основні 

завдання (с. 54-55), і як її функції (с. 62-63). Слід було б навести авторське 

пояснення такої ситуації, а також конкретизувати співвідношення системи 

управління підприємством та системи контролінгу. Наочне представлення 

системи контролінгу підприємства дало б можливість уникнути непорозуміння та 

показати взаємозв’язок мети, завдань, принципів, функцій, елементів,  ресурсного 

забезпечення системи контролінгу. 

3. В дисертаційній роботі автор періодично представляє функціонування 

підприємства з точки зору живого організму, а систему контролінгу порівнює з 

нервовою системою, яка оперативно реагує на будь-які подразники (п. 1.1, п. 1.2, 

п. 1.3, п. 3.2). На наш погляд, вибір даної точки зору та біономічного підходу є 

недостатньо обґрунтованим та дискусійним; тим більше, що автор в подальшому 

не розвиває цей підхід в контексті саме адаптивного (оперативного, тактичного та 

стратегічного) управління підприємством. 

4. Розглядаючи критерії вибору побудови системи контролінгу (п. 2.2) 

автор виділяє відповідність організаційній структурі, забезпечення ефективності 

системи контролінгу, мінімізацію конфліктів, мінімізацію протидії впровадженню 

контролінгу (с. 118). Такий перелік видається недостатньо повним та 

обґрунтованим. Очевидно, що під час побудови системи контролінгу слід 

враховувати, передусім, мету її впровадження. В 3 розділі (с. 136) роботи автор 

звертає увагу на необхідність врахування специфіки підприємства, бізнес-

процесів, ефективності управління, якості менеджменту, тощо. Таким чином, 

перелік критеріїв потребує уточнення. 

5. В п. 2.1 проведений аналіз діяльності підприємств машинобудування, за 

матеріалами офіційної статистики, який займає 38 сторінок. Значна частина цього 

матеріалу не пов’язана з функціонуванням системи контролінгу на цих 

підприємствах, дублює цифровий матеріал в наведених таблицях, має 

допоміжний характер, могла б бути винесена в додатки.  

6. В п. 2.3 автор посилається на результати опитування керівників та 

спеціалістів досліджуваних підприємств. При цьому в додатках до роботи 

наведено анкету, за якою проводилося опитування, яка фактично передбачає лише 

бальну оцінку важливості зовнішніх і внутрішніх факторів. Більш складна та 



продумана анкета дозволила б автору отримати детальну і глибоку інформацію 

про проблеми створення та функціонування системи контролінгу на промислових 

підприємствах.  

7. Автором систематизовані та класифіковані фактори впливу на побудову 

та ефективне функціонування системи контролінгу (п. 2.3). При цьому 

виокремлено 7 груп та 15 зовнішніх чинників, а також 5 груп та 10 внутрішніх 

чинників. Вважаємо, що деякі зовнішні чинники (наприклад, стан природних 

ресурсів держави, статево-вікова структура населення, релігія) не мають 

суттєвого впливу на побудову системи контролінгу підприємства, а доцільність 

виділення політичних, соціальних та екологічних груп факторів (с. 125-126) 

нівелюється результатами ранжування (с. 131, табл. 2.13), демонструючими їх 

незначний вплив на побудову та ефективне функціонування системи контролінгу. 

Натомість, внутрішні чинники треба було б розглядати більш детально. Слід було 

б також поглибити опис використання методики T.E.M.P.L.E.S. (с. 119) для 

аналізу зовнішнього середовища та виявлення зовнішніх факторів впливу на 

побудову та ефективне функціонування системи контролінгу. 

8. У п. 3.3 автором розроблено методичний підхід до оцінювання 

ефективності функціонування системи контролінгу (с. 172-186) та проведено його 

апробацію на ТОВ ВКП «Респект Бізнес». Викликає сумнів коректність 

виокремлення деяких індикаторів такої оцінки. Незрозуміло, як автор визначає 

«рентабельність замовника» і як це впливає на ефективність системи контролінгу; 

що автор розуміє під «збільшенням обсягу замовлення»; чому серед найголовні-

ших індикаторів підсистеми «Бізнес-процеси» виокремлено «вартість ремонтів»; 

яким чином передбачається оцінювати «частку оплати праці в прибутку»? 

Необхідні пояснення щодо визначення цільових значень індикаторів оцінки.  

Наявність зазначених зауважень не змінює позитивне враження від роботи 

та не зменшує значущості дослідження для теорії й практики адаптивного 

управлення підприємствами промисловості. 
 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам 

Дисертаційна робота Циганової О.С. «Система контролінгу в адаптивному 

управлінні підприємствами промисловості» є завершеною, самостійно виконаною 

науковою працею, містить нові теоретичні узагальнення та науково-методичні 

підходи до вирішення актуального наукового завдання щодо формування та 

функціонування системи контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами 

промисловості. За результатами дослідження здобувача тему розкрито в повному 

обсязі, розв’язано поставлені завдання, досягнуто мету дослідження, отримано 

нові наукові результати.  

Дисертація має концептуальний та прикладний аспекти, що є характерним 

для наукової роботи. За змістом проведених досліджень робота відповідає 

спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). 

Основні положення та наукові результати достатньо повно висвітлені у 

публікаціях. Автореферат дисертації розкриває основні положення та висновки 

роботи, є ідентичним дисертації за структурою та змістом.  



 


