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доктора економiчних наук, професора

Зiнченко олени Антонiвни
на дисертацiйну робоry Шевчук Олени Анатолiiвни

на тему: <<Методологiя забезпечення стiйкостi економiчного розвитку
машинобудiвних пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства>>,

подану на здобуття наукOвого ступеня доктора економiчних наук

за спецiальнiстю 08.00.04 _ eKoHoMiKa та управлiння пiдпрш€мствами

[за видами економiчноi дiяльностi]

Дкryальнiсть теми, зв'язок дисертацiйноТ роботи з науковими програмами,

планамп, темами дослцжень

Глобалiзацiя конкуренцii на ринках ToBapiB, капiтагry, людських pecypciB

та iнформацiТ, що набула всеосяжного характеру, науково-технiчниЙ прогрес,

перетвореннrI системного характеру ставлять перед машинобудiвними

пiдприемствами, що виконують ключову роль у самозабезпеченнi i забезпеченнi

iнших г€tлузей економiки засобами виробництва, велику кiлькiсть ЗаВДань,

найбiльш важливим з яких е стiйкий економiчний розвиток, в ocHoBi якого

лежить трансформацiя органiзацiйно-економiчних принципiв дiяльностi, яка

вiдбувасться за трьома основними напрямами:

забезпечуються людським капiталом пiдприемства;

розвитку
ринковоi BapTocTi, заснованоi на нематерi€Lпьних активах, що характеризус

1нтелекту€Lлlзацlю дlяльност1 ;

Актуальнiсть дослiдження пов'язана з поняттям бiзнес-лiдерство, яке

розглядаеться як стратегiчний орiентир розвитку пiдприемства. що передбачае

управлiння процесами конструктивних змiн щодо комерцiйних цiннiсних
пропозицiй та досягнутий piBeHb конкурентоспроможностi, який надас йому



можливiстЬ контролЮватИ ключов1 позиц11 У оlзнес1 та дода1,кOIJ1\ Ilt,P\,бar

порiвняно з iншими товаровиробниками для пошуку найкращих, з точки зору
позицiТ бiзнесi додатковихключовi переваг

вигоди, ztJIьтернативниХ рiшенЬ щодО iнвестицiЙ В його розвиток, Однак,

детермiНантИ забезпеЧеннЯ стiйкостi економiЧногО розвиткУ машинобУДiвних

пiдприемств саме на засадах бiзнес-лiдерства до теперiшнього часу не

розробленi, що i визначило спрямованiсть наукового дослiдх(ення, його цiлi та

завдання

дктуальнiсть тематики дисертацii, il наукова та практична спрямованlсть

пiдтверджуеться також Ti зв'язком з науковими дослiдженнями факультету

менеджменту та маркетингу Нацiоналъного технiчного унiверситету Украiни

<Киiвський полiтехнiчний iнститут iMeHi Iгоря Сiкорського)) у межах науково-

дослiдних тем: кЩослiдження напрямiв формування промислового потенцiалу в

трансформацiйнiй економiцi> [номер державноI ресстрачii 010U001810],

<РозробленнrI концепцiй розвитку iнновацiйно-iнвестицiйного потенцiалу

промислового комплексу Украiни> [номер державноi реестрачii 01 1U000619],

<Глоба,,rьна парадигма формування промислового потенцiалу: iмперативи

становлення та розвитку) [номер державцо1 ресстрацii 01 10U000620];

<глобатriзацiя напрямiв формування промислового потенцiалу в умовах

постiндустрiалъних трансформацiй> [номер державноi реестрацii 0112U007817];

концептуа_гlьнi засади управлiння людським потенцiалом в yмoB€tx

трансформацiйних змiю> [номер державноТ реестрацiI NsO ] 1 бU00 5 83 6] .

Вiдповiдно до викJIаденого виттIе, дисертацiйна робота Шевчук Олени

днатолiiвни, у якiй обцрунтовано теоретичнi основи, МеТОДОЛОГiЧНi ПiДХОДИ,

методичнi положення та практичнi рекомендацii щодо забезпечення стiйкостi

економiчного розвитку машинобудiвних пiдприемств на засадах бiзнес-

лiдерства представляе собою цiнне наукове доспiдження, чим i визначаеться

його акту€}JIьнiсть, наукове та практичне значенЕя,

Сryпiнь обгрунтованостi наукових положеЕь, висновкiв i рекомендацiй, iх

достовiрнiсть

,щисертацiйна робота Шевчук олени днатолiiвни е завершеним науковим

дослiдженнrlм, виконаним на високому piBHi. HayKoBi положення, висновки та

рекомендацii, викладенi в дисертацii о.д. Шевчук докладпо обцрунтованi,

погiчнi та достовiрнi, що обумовлено доказовiстю та переконливою

арryментацiсю авторських розробок, якi мають суттсве теоретичне,

методологiчне, методичне та практичне значення,



Обравши за мету розроблення теоретичних, методологiчних, методичних

положень i науково-практичних рекомендацiй щодо забезпечення стiйкостi

економiчного розвитку машинобудiвних пiдприемств на засадах бiзнес-

лiдерства, автор сформулювЕIла коло складних наукових i практичних завдань,

головними з яких слiд вiднести: дослiдження еволюцii наукових поглядiв на

cyTHicTb стiйкого економiчного розвитку пiдприемств, розкриття його системноТ

природи; визначення cyTнocTi бiзнес-лiдерства пiдприемств на ринку з позицii

економiчного розвитку; систематизацiю концептуЕuIьних засад забезпечення

економiчноТ стiйкостi пiдприемств у KoHTeKcTi положень TeopiТ лЮдськоГо

капiтагry; обцрунryвання теоретичного базису забезпеченнrI стiйкоотi

економiчного розвитку машинобудiвних пiдприемств на засадах бiзнес-

лiдерства; формування методологiчних положень забезпечення стiйкостt

економiчного розвитку пiдприемств на засад€ж бiзнес-лiдерства; визначення Та

структурування елементiв органiзацiйноi архiтектонiки пiдприемсТВа;

детермiнацiя факторiв, що перешкоджaють становленню бiзнес-лiдерСТВа

вiтчизняних машинобудiвних пiдприемств; пропоIrування методичного

забезпечення оцiнюваннrl впливу людського капiт€lлу на стiйкiсть економiчного

розвиткУ пiдприемств; визначення теоретико-методологiчного базису

iнтелектуалiзацii дiяльностi пiдприемства; обцрунтування науково-методичного

пiдходу до впровадження корпоративноi культури iнновацiйного типу;

органiзацiйно-економiчного механiзму забезпечення стiйкостiформування
економiчного розвитку пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерс,гва; розроблення

методичного iнструментарiю управлiння органiзацiйною архiтектонiкою

пiдприеМства; визначення економiчних проваджень пiдЬищення дiловоТ

активностi пiдприемства на ocHoBi прогнозування iнвестицiй у людський

капiтал.

окреслений перелiк завдань, послiдовно розкритих в роботi, е достатнiм

для визначення предмету публiчного захисту.

.щисертантом чiтко сформовано мету, завдання дослlдження, видlлено

особистий внесок у розробку обраноi проблематики та виважено обlрунтовано

ocHoBHi напрями дослiдження. ,Щисертацiйна робота мас логiчно-упорядковану

структурУ, Що заснована на пiдходi до побудови методологii як цiлiсноi Teopii,

системи пiдходiв, методiв та способiв забезпечення стiйкостi економiчного

розвитку на засадах бiзнес-лiдерства.

Вивчення змiсту дисертацiйноi роботи надае можливiсть зробити

висновок про те, що здобувачем досягнута мета i виконанi поставленi завдання,

якi повною мiрою кореспоНДуються iз основними ознаками HayKoBoi новизни



дослiдженнrl, що свiдчить про оригiн€lльнiсть обраних автором шляхiв

вирlшеннrl цих завдань.

Глибина наукового дослiдження пiдтверджуеться використанням

с)п{асних методiв дослiдження, зокрема: методу узагi}дьнення наукового досвiду
та термiнологiчного аналiзу; системного пiдходу; методiв: анаrriзу i синтезу;

iндукцii та дедукцii; статистичного; порiвняння; системного ана_.riзу; eKoHoMiKo-

математичного моделювання; логiчного узаг€Lпьнення; морфологiчного аналiзу;

графiчного, що дозволило дисертанту зробити особистий внесок у розвиток
методичних засад дiяльностi промислових пiдприемств та рекомендацiй щодо

вдосконалення формування стратегii забезпечення стiйкостi ix розвитку.
Використанi пiдходи та методи наукового пiзнання логiчно поеднано З

рядом власно розроблених методологiчних положень, що доЗволиЛо

сформувати HoBi науково-обцрунтованi методичнi пiдходи та пOложення щодо

забезпечення стiйкого економiчного розвитку машинобудiвних пiдприемств на

засадах бiзнес-лiдерства та уможливило комплексну доказовiсть отриманих

результатiв та пропозицiй на ocHoBi проведених розрахункiв, наведених як В
основному TeKcTi так i додатках.

Не викликае cyMHiBiB обГрунтованiсть i достовiрнiстъ результатiв

дослiдження, якi базуються на глибокому знаннi й розумiннi методологiчного

пiдцрунтя дослiджуваноi проблеми, об'екта та предмета доспiдження, а також

використаннi значноi iнформацiйноi бжи, щ9 представлена: законодавчими Й

нормативними актами; офiцiйними документами .Щержавноi служби стаТисТиКи;

первинними документами рiзних промислових пiдприемств; матерiалами

наукових конференцiй i ceMiHapiB; ресурсами глобальноi iнформацiйноi сисТеМи

IHTepHeT; науковими працями вiтчизIuIних, зарубiжних фахiвшiв, наУковцiв та

практикiв у галузi економiчнсli науки, присвячених проблемам забеЗпечення

стiйкостi економiчного розвитку.
Висновки здобувача е логiчно обЦрунтованими з коректним поясНення

результатiв проведеного дослiдження. Обцрунтованiсть наукових дослiд;КеНЬ,

висновкiв i рекомендацiй пiдтверджуетъся ix апробацiею на мiжнароДниХ Та

всеукраТнських науково-практичних конференцiях, публiкацiями ЗдОбУВаЧа, а

також актами та довiдками про впровадження результатiв ДослiДЖеННЯ У

дiяльнiсть машинобулiвних пiдприемствам.

Вищевикладене доводить достатню обцрунтованiсть i дсlстовiрнiсть

наукових положень, висновкiв i рекомендацiй дисертацiТ О"А. Шевчук.



Оцiнка змiсry та струкryри дисертацiйноi роботи

.Щисертацiйна робота IТТевчук О.А. логiчно структурована, складасться зi

вступу, п'ятироздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел та додаткiв.

змiст дисертацiйноi роботи <<методологiя забезпечення стiйкоотi

економiчного розвитку машинобудiвних гriдприемств на засадах бiзнес-

лiдерства>> повнiСтю вiдпОвiдае назвi, а чiтко оформульованi предмет, об'€кт,

мета i завдання дослiдження логiчно пояснюють структуру роботи,

послlдовнlсть викJIадення матерlаJIу.

Загальний обсяг дисертацiйноi роботи становить 490 cTopiHoK, основний

змiст викладено на З82 cTopiHKax текоту. ,Щисертацiйна робота мiстить анотацiю,

22 додатки, список використаних джерел нараховуе з77 найменувань. За

змiстом, структурою, обсягом, стилем викладання, послiдовнiстю та

арryментованiстю викладання матерiалiв дослiдження дисертацiйна робота

повною мiрою вiдповiдае вимогам до дисертацiй на здобуття наукового ступенrI

доктора економiчних наук та вимогам MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.

У першому роздi лt <<I{ауково-mеореmuчнi пidхоdu dо забезПеченнЯ

сmluкосml економiчноzо розвumку пidпрuепtсmв на засаdах бьнес-лidерсmва>>,

дослiджено та узагаJIьнено HayKoBi положеннrI неокласичноi, iнститушiональноi,

еволюцiйноi, ресурсноi та системноi парадигм щодо функтtiонування

пiдприемств [с. 38-55], за чиМ у якостi сrIасного iмперативу економiчног,о

розвитку пiдприемств визначена дiяльнiоть, яка спрямована на збiльшення рiвня

знань i компетенцiй його людського капiталу, а ключовими факторами

отриманЕя коЕкурентних переваг е наявнiсть стратегiчних pecypciB i к.пючових

компетенцiй [с.51];
сформовано теоретико-методологiчний базис становленнrI бiзнес-

лiдерства пiдприемств [с. 55-78], як стратегiчного орiснтира розвитку [с. 56],

розглянуто взаемозв'язок мiж стiйким економiчним розвитком та бiзнес_

лiдерством |с.62-75], запропоновано трактування категорiй: бiзнес-лiдерство

[с. 59] та стiйкИй еконоМiчний розвиток |с,74];

науково-обцрунтовано систематизовано коI{цепту€Lпьнl засади

забезпеченнrI економiчноi стiйкостi пiдприемств у KoHTeKcTi положеrrъ теорii

людського капiтаry [с. 78-91], видiлено етапи розвитку Teopii людського

капiталу пiдприсмства [с. 79-81], надано характеристику внутрiшнього

потенцiалу пiдприемства [с. 8а-90].



У другому роздiлi <<Меmоdалоеiя забезпечення сmiЙкосmi еконоwtiчноао

р о з вumку пi d прuел,t с m в н а з а с а d ах б iз н е с -лi d ер с m в а>> с ф ормовано :

теоретичний базис та методологiчнi положення забезпечення

стiйкостi економiчного розвитку машиноб}дiвних пiдприемств на засадах

бiзнес-лiдерства [с. 97-102l, обцрунтовано постулати забезпечення стiЙкостi

економiчного розвитку [с. 101-10З], визначено переваги становлення бiзнес-

лiдерства [с. 104-105], розкрито змiст структурних компонентiв методологiТ [с.

105-12S], визначено сlrецифiку об'екту дослiдження [с. |29), висунуто гiпотезу

дослiдження [с. 130], обцрунтовано вибiр: наукових пiдходiв, поклаДеНИХ В

основу дослiдження [с. |ЗI-147l1; потенцiйно-факторних детермiнант

забезпечення стiйкостi економiчного розвитку гliдприемства [с. 146-150];

стратегiй розвитку [с. 156-1 62, рис. 2.4f;

методологiчне пiдцрунтя до структурування органiзацiйноТ

архiтектонiки [пiдроздiл 2.Зl, пояснлено використовуваний понятiЙниЙ апаРаТ

[с. 166], обЦрунтовано застосування системного пiдхсlду до структури

органiзацiйноi архiтектонiки, що вiдповiдае цiльовим прiоритетам розвитку

пiдприемства [с. т67_|7о), надано характеристику пiдсистем органiзацiйноi

архiтектонiки пiдприемства, що забезпечуе його стiйкiсть [с. 172_178].

у третьому роздiлi <<Iнduкаmuвна diаzносmuка еконоtпiч,ноzо развumtv
MauluHo бу diBHux пidпрuемсmв Украiнu>> ;

на стiйкiсть
перешкоджаютьекономiчного розвитку та визначено ocHoBHi групи ризикiв, що

стiйкостi економiчного розвитку машинобУдiвних пiдприемств [с. 1 8З-20З] ;

здiйснено аншriз економiчного розвитку матттинобудiвноI галузi

УкраiЪи |с.20З-220],
оцiнено iнновацiйну дiяльнiсть вiтчизняних машинобудiвниХ

пiдприемств [с. 220-2З9J.

у четвертому роздiлi <методичний iнструментарiй оцiнювання стiйкостi

економiчного розвитку машиноб}дiвних пiдприемств на засадах бiзнес-

лiдерства) запропоновано :

методиtIне забезпеченнrI оцiнювання впливу людсьКого капiТалу на

стiйкiсть економiчного розвитку пiдприемств та сформовано систему

показникiв, що забезпечують функцiонування та розвиток пiдприемства

|с.254-266], реалiзацiю якого представлено У додатках [вl__в-4].
теоретико-методологiчний базис iнтелектуалiзацii дiяльностi

пiдприемства, та на його ocHoBi розроблено iнструментарiй оцiнювання впливу



людського капiталу пiдприемства на

засадах бiзнес-лiдерства |с. 266-287].

стiйкiсть економiчного розвитку на

науково-методичний пiдхiд до впровадження корпоративнсli

культури iнновацiйного типу, основний акцент уваги переноситься на людськиЙ

капiтал пiдприемства та соцiалltьнi цiнностi [с. 287-311], розроблено структурно-

логiчна модель трансформацii пiдсистеми корпоративноi культури до

iнновацiйного типу [с. 30а-309].

У п'ятому роздiлi <Органiзацiйно-економiчне забезпе'rення СтiЙКОСТi

економiчного розвитку машинобудiвних пiдприемств на засадах бiзнес-

лiдерствa>:

визначено проблеми впровадження процесно-орiентованого пiдходУ

до управлiння [о.317-З18], сформовано органiзацiйно-економiчниЙ механiзм

забезпечення стiйкостi економiчного розвитку пiдприемств на засадах бiзнес-

лiдерства, що забезпечуе дотримання чiткоi послiдовностi створення споживчот

цiнностi та поеднуе стратегiю розвитку пiдприемства з потрiбними для iT

досягнення iманентними факторами виробництва в цiлому, i людського

капiталу, зокрема [с. 3 1 8-З 5 1];

розроблено методичний iнструментарiй управлiннll оргаНiЗацiЙНОЮ

архiтектонiкою [с.351_378], де на ocHoBi iмiтацiйного моделювання та моделi

стратегiчних iнновацiйних мереж розгJIянуто вплив пiдсистём функцiОнУВаННЯ

гliдприемства на його розвиток [с. 353-З65], визначено переваги

корпоративного управлiння [табл. 5.7, с. 372-з7з], охарактеризована концепцiя

управлiння людським капiт€lJIом пiдприсмства [с. 375-З78, рис. 5.10]

визначено взаемозв'язок мiж iнвестицiями у людський капiта-гt

пiдприеМства та його економiчним розвитком [с. З78-З92, додатки Г-8-Г-12].

висновки до роздiлiв та по роботi, в цiлому, концентровано вiдобiэажають

змiст основних роздiлiв дисертацiт, вiдповiдають MeTi та завданням

дослiдження.

Наукова новизна результатiв дисертацiйноi роботи

Yci одержанi автором HayKoBi результати пов'язанi мiж собою послiдовною

логiкою проведеного дослiдження та полягають у розробленнi та науковому

обцрунтуваннi теоретичних, методологiчних, методичних положень i науково-

практичних рекомендацiй щодо забезпечення стiйкостi економiчного розвитку

машинобудiвних пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства в умовах

трансформацiйних перетворень до економiки знань.



.Що найбiльш вагомих результатiв дослiдження, якi носять елементи

науковоi новизни, слiд вiднести:

умовах трансформацiйних перетворень до економiки знань, якi догlоВнеНО: 1)

характеристиками пiдприемства як вiдкритоi динамiчноi нелiнiйноi системи (С.

52_54');2) критерiями переходу вiд одного стiйкого стану до iншого (с.68-71);

понятiйно-категорiальним апаратом Teopii розвитку в частинi трактування

понять: <бiзнес-лiдерство> (с.59), <<стiйкий економiчниЙ РоЗВиТОК

пiдприеIчrства)) ( с.7 4), <<органiзацiйна apxiTeKToHiKa> (с. 1 бб);

позицir

нового

стiйкостi економiчного

HayKoBi положення економiчного частинi

формуванняекономiчного розвитку, що став пiдцрунтям для

концептуЕ}льного пiдходу до методологii забезпечення

розвитку (с. 55-78);

концептуальнi пiдходи до забезпечення економiчноi стiйкостi

пiдприемства у частинi визначення закономiрностей впливу його людського

капiталу на функцiонування, розвиток та бiзнес-лiдерство (с. 78_91);

щодетермiнуються порядком еволюцii виробничо-господарськоi систеI\4и i

сферою економiчноi дiяльностi, якi на ocHoBi iнтеграцiт системного та

процесного пiдходiв, формують цiлiсне бачення узгодженоi взаемоДii лЮДСЬКОГО

капiта-пу пiдприемства;

методологiчне пiдцрунтя дослiдження стiЙкостi економiT ноГо

розвитку пiдприемства на засадах бiзнес лiдерства в KoHTeKcTi положень Teopii

людсъкого капiтаrry та системноi парадигми до структурування елементiв

органiзацiйноi архiтектонiки (с. 162-17 8);

методичний пiдхiд до дiагностики економiчного роЗВиТКУ

машиноб}дiвних пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства, який доповнено

урахуванням: макроекономiчних пок€lзникiв (с. 1S3-203); iндикаторiв розвиТКУ

машинобудiвноi га.гlузi (с. 20з-220) та аналiтичною характеристикою

iнновацiйноi дiяльностi пiдприемств (с. 220-2З9);

методичне забезпечення оцiнювання впливу людського капiталУ

пiдприемства на стiйкiсть його економiчного розвитку (с. 243-266),

iмплементацiя якого у фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприемств надае

можливiоть простежити характер змiн у ба.пансовiй та ринковiй вартостях

машинобудiвних пiдприемств ;



теоретико-методOлогiчний базис iнтелектуа;riзацii дiяльностi

пiдприемств (с. 266-287), що розгJuIдаеться як цiлесгrрямованиЙ ПроцеС

конвертацii знань у BapTicTb irlляхом застосування ключових компетенцiЙ

людського капiтаlrу пiдприемства у пiдсистемах органiзацiйноi архiтектонiки;

науково-методичний пiдхiд до впровадження корпораТивнОi

культури iнновацiйного типу (с. 287-311), iцо забезпечуеться послiдовним

виконаннrIм логiчно узгоджених етапiв формування соцi€tlIьних цiнноСтей, ЯК

умови ефективноi дiяльностi лrодського капiталу;

аспектний ана-ltiз теоретико-методологiчних пiдхоДiв До

формуваrrня органiзацiйно-економiчного механiзму забезпечення стiйКОСТi

економiчного розвитку машинобудiвних пiдприсмств на засадаХ бiЗнеС-

лiдерства (с. З15-351), що явля€ ообою систему методiв забезпечення взасмоДii

органiзацiйних i виробничих процесiв в ycix пiдсистемах пiдприемсТВа;

методичний iнструментарiй управлiння органiзацiйноЮ

архiтектонiкою пiлпвиемства (с. З5l-З78), що передбачае: систsму пошУкУ,

вiдбору, прийомУ та адаптацiТ персоншу; комплексну систему оцiнки

ефективностi дiяльностi людського капiта-шу;

науково-методичн_лlй пiдхiд до економiчних прOваджень пiдвишIеНI{Я

дiловот активностi суб'ектiв господарIовання (с.З78_392), якиri засноtsа.ний на

шрогнозуваннi обсяry iнвестицiй у людський капiтал ,I,a ана-гriзi показникiв

iнте.ltектуалiзацii дi:яльностi у вза€модiючих пiдсистемах пiдприемства, що

уможливлюе його пpaкTpitlнy реалiзацiю пiд.tас оцiнюваЕня тенденцiй розвитку

пiдприемства в умовах трансформацiйrrих перетворень до економiки знань та

посднуе економiчну i управлiнську дiагностику у цiлiснУ СИСТеМУ

сlбцрунтованих рiшень.
HaykoBi здобутки автора мають науково-теоретичне, методологiчне та

практиtIне значення i е необхiднlrм науково-методологiчним баЗиСОМ ДЛЯ

розроб.пення практичних рекомендашiй щодо забезпечення стiйкостi

економiчного розвитку маtпиноб}дiвних пiдприсмств на засадах бiзнес-

лiдерства.

Теоретична, методологiчна цiннiсть та практична

значущiсть одержаних автором наукOвих результатiв

Теоретичне значення результатiв досrriдження полягае у розв'язаннi

актуапьноi науковоi проблеми формування та наукового обцрунтування

методологii забезпеЧеннЯ стiйкостi екон<эмiЧногО розвиткУ машllнобудiвних



пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства на ocHoBi синтезу положень Teopii

розвитку, лiдерства, людського капiтапrу, щrэ формуе HoBi HayKoBi засади його

реалiзацii в економiчнiй научi.

Методологiчна значення - у запропонованому методологiчному базисi

функцiонування та розвитку машинобудiвних пiдприсмств, BpaxyBaHHi

людського капiта-гtу як ознаки розвитку.
Практична значущiсть дисертацiйноi роботи полягае в розробленому

комплексi методичного забезпечення та iнструментарiю забезпечення стiйкостi

економiчного розвитку машинобудiвних пiлприемств на засадах бiзнес-

лiдерства з урахуванням внутрiшнiх iманентних факторiв. OKpeMi положеНня

дисертацiйноi роботи, якi мiстять наукову новизну i виносяться на Захист

iмплементовано в практику функцiонування машинобудвних пiдприемств: ПАТ
<Стаханiвський вагонобудiвний завод) (довiдка про впр. Ns215711 вiд

05.06.201а р.); ЩП кНауковий центр точного машинобудування> (довiдка про

впр. JФ 33б вiд 06.11.2014 р.); ТОВкАеропракт> (довiдка про впр. вих, Jф 1б8

вiд 17.|0.2014 р.); ТОВ (CEPBIC КОМ) (довiдка про впр. вих. J\b 21 вiд 14

квiтня 2О2| р.); ТОВ кТаврiда Електрик Украiнa> (довiдка про впр, вих. Jф 08/2

вiд 18 травня 2O2l р.); ТОВ <Техкопмлект)) (довiдка про впр. вих. Jф 38-7 вiд 7

липня 2O2l р.); Д](ЗАВОД410 ЦА) (довiдка про впр. вих. Jфllз-351'5 в\д27

вересня 2021 р.); .ЩI <Iвченко-Прогрес> (довiдка про впр. вих. }lb35/5630 a-l3

вiд 28 вересня 202l р.).
Резулътати дослiдженнrl застосовано в освiтнъому процесi НацiонutльнОго

технiчного унiверситету УкраiЪи <<КиiЪський полiтехнiчний iнститут iMeHi IгОРя

Сiкорського) (акт впровадженнrI Jф 59 вiд 06.11,2014 р.).

Повнота викладення наукових положень, висIlовкiв i рекомендацiй в

опублiкованих працях

В опублiкованих працях Шевчук О.А. достатньо повно вiдобраЖеНО

ocHoBHi положення науковоI новизни проведеного дослiдження. HayKoBi працi

вiдповiдають чинним вимогам до наукових публiкацiй, ik кiлькiсть е

достатньою для висвiтлення результатiв дисертацiйноТ роботи на здобуття

наукового ступеня доктора економiчних наук i надаютъ право if публiчного

захисту. З чиола праць, опублiкованих у спiвавторствi, у роботi використано

тiлькИ Ti полоЖеннrl, якi на-пежать дисертанту. Результати, що були отриманi в

дисертацiт на здобуття наукового ступенrI кандидата економiчlrрrх наук не

використOвувались.



OcHoBHi прсlпозицii, висновки, що вiдображенi у елементах НаУКОВОi

новизни висвiтлено 4 монографiях (з них: З одноосiбних), У З4 фаХОВИХ

наукових виданнях (з них: З cTaTTi у журналах, що включенi до наукометричних

баз scopus). Результати дослiдjкення апробовано на 16 науково-практичних

конференцiях з rryбпiкацiею тез. Загалом автором у вiдкритому друцi

опублiковано 54 наукових працЬ, Що засвiдчуе системнiсть, послiдовнiсть та

комплекснiсть проведеного дослiдженнrl.

ВИповiднiсть автореферату змiсry дисертацii

.Щисертацiя та автореферат мiстять Bci необхiднi складовi, наПИСаНi На

високому науковому piBHi, ITIo за змiстом та оформленням вiдповiдають

встановленим вимогам. Автореферат викладено лаконiчно, i в той же час BiH

rрунтовно вiдображас отриманi результати та здобутки, розкритi в

дисертацiйнiй роботi, ступiнь iT новизни та висновки i корелюс з наведеними

положеннями в анотацii дисертацiйноТ роботи. Висновки, HayKoBi положення,

наведенi в дисертацii, авторефератi вiдповiдають наведеним в наУКОВИХ ПРаЦЯХ,

що знайшло вiдобр€Dкення у розподiлi значнOго масиву отриманих результатiв у

викладцi в рiзних виданнях.

,Щискусiйнi положеншя та зауваження щодо змiсry дисертацii

вiдзначаючи змiстовнiсть представленоi дисертацii, обцрунтованiсть if

положеНь, значуЩiсть висНовкiВ та рекоМендацiЙ для розВиткУ науковоТ Д}Мки

та практичноi дiяльностi, необхiдно зазначити низку зауважень:

1. У пiдроздiлi 1.3 дисертантом синтезовано понrtтiйний апарат, який

застосовуеться пiд час вирiшення проблем забезпечення стiйкостi економiчного

розвитку, однак автором не уточнено cyTHicTb дефiнiцii людський капiтал

пiдприемства, а лише розглядаеться його властивiсть швидко пристосуватись

до змiн на ринку за рахунок досвiду управлiння знаннями (с.80).

2. У дисертацiйнiй роботi розглянуто формування функцiон€UIьних

стратегiЙ розвитку (маркетинговоi, KoHKypeHTHoi, спецiалiзацii r:a концентрацti,

управлiння iнновацiями, органiзаuiйних змiн, управлiння людським капiталом) (

с. 159-1б0, рис. 2.4,).Однак" рсlбота значно б виграла, якби автор представив

бiзнес-комбiнацii запропонованих стратегiй, акцентуючи увагу на окладових

внутрiшнього потенцiалу машинобудiвних пiдприемств (економiчного,

трудового, науково-технi.lного, iнноваlliйного) та сферах (фiнансуваннJI,



iнвестування, пiльгове креilитування та ополаткування), пдо у оукупностi

надають можливiсть прийняти вiдповiднi управлiнськi рiшення щодо реалiзацii
стратегii розвитку.

З. Щiкавим i таким. що засвiдчуе наукову новизну е методичний пiдхiд

щодо дiагностики економiчного розвитку машинобудiвних пiдприемств на

засадах бiзнес-лiдерства {'с. 1SЗ-239), який доповнено вiдповiДними

пок€lзниками, iндикаторами та аналiтичною характеристикою iнновацiйНОi

дiяльностi. Проте вважаеN{о за. доцiльне уточнити автором, чи буле

запропонований пiдхiд унiверсальним для Bcix промислових пiДприемств Чи

таким, що його використання мож.пиве лише на пiдприемствах машинобудiвноТ

г€lлузl.

4. Слiд зазначити, що в роботi дисертантом значна увага придiлена

прояву iнтелектуа"пiзацii в

з урахуванням особливостей,

людського капiталу пiдприемства

iнновацiйнiй та iнформацiйнiй

форм розвитку та способiв

Ф. 2V4-275), проте у
представленому авторефератi зазначенi позицii дисертацiйного доолiдження не

знайшли вiдповiдного вiдображення.

5. Робота була б бiльш цiкавою, якщо б автору вд€шося опрацювати

культурний контекст Teopii управлiння (пiдроздiл 4.3). Мова йде про

управлlнську культуру, вlдповlдну систему II1нностеи, що спрямовуе поведlнку

будь-якого суб'скта дiяльностi на iнвестицii у розвиток людського капiтаrrу

пiдприемства, формування корпоративноi соцiа-пьноi вiдповiдальностi та

корпоративноТ культури iнновацiйного типу.

6. В дисертацiйнiй роботi автором дослiджено HayKoBi пiдходи щодо

формування органiзацiйно-економiчного механiзму, якi дозволили враховуючи

практику промислових пiдприемств, доповIlити принципами цiлiсностi,
iерархiчностi, структуризацii, множинностi, iнтеграцii (с.34l-З49), апе не

окреслено взаемозв'язок цих принципiв зi складовими системи управлiння.
7. З метою визначеннrI економiчних проваджень пiдвищення дiловоТ

активностi суб'ектiв господарювання, здобувач запропонув€Lла модель, яка

врахову€ норма_пiзованi значення показникiв дiяпьностi людського капiталу

пiдприемства i надае можливiсть оцiнити доцiльнiсть впровадження обраноТ

стратегii, вiдносна значущiсть яких визначасться за допомогою меТоДУ iсрархiй

шляхом попарного порiвняння (с. 388). Водночас, автором не надаIiо пОясНеннrI

яким чином було визначено цю значимiсть.

Загаrrом, з€вначенi зауваження не носять принципового характеру Та не

дослiдженню
пiдсистемах
вiдтворення

впливають на заг€шьну позитрIвну оцiнку дисертацiйноi роботи Шевчук О.А.



Загальний висновок Iцодо дисертацii та iT вiдповйностi виМоГам

Вважаю, що представлена до захисту дисертацiйна робота ШевчУК ОЛеНИ

днатолiiъни на тему: <<методологiя забезпеченнrI стiйкостi економiчного

розвитку машиноб}дiвних пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства> €

завершеною, саI\лостiйно та на високому piBHi виконаною працеЮ, Що мае як

наукову, так i практичну значущiсть. Актуальнiсть теми роботи,

обцрунтованiсть результатiв та змiстовна наповненiсть гriдтверджуе ii високий

piBeHb. Змiст автореферату iдентичний основним положеннrtм та висновкам

дисертацiйноi роботи.

щисертацiя виконана на нzLлежнс)му piBHi, повнiстю вiдповiдас паспорту

спецiальностi 08.00.04 - eKoHoMiKa та управлiння пiдприемствами (за вИДаМИ

економiЧноi дiялЬностi)' вимогаМ пп. 9' 10 та 12, |з, 14 <ПорЯдку приСУдження

науковиХ ступенiв>>, затвердженого Пост,ановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

J\b 567 вiд 24.О7.2ОtЗ р. зi змiнами, внесеними згiдно Постанови Кабiнету

MiHicTpiB Украtни Jф 656 вiд t9.08.2015 р., }lЪ 1159 вiд 30.|2.20|5 Р., J\Ъ 567 ВiД

, 27.07.2016 р., 94З вiд 20.11 .2а|9 р., J$607 вiд 15,а7.202а р., а il автор заслуговус

на присудження наукового ступеня доктора економiчних наук.

Офiцiйний опонент,

завiдувач кафедри фiнансiв суб'ектiв

господарювання та iнноваrдiйного розвитку
Криворiзького нацi

доктор eKoHoMi
унiверситету, .а/;,фесор {-, А. зIцчЕнко


