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Актуальнiсть обраноi теми

Визначення детермiнант i закономiрностей розвитку ринку та окремих його
суб'ектiв с однiею з ключових проблем сучасноi економiчноТ науки. Глобальнi та

регiональнi змiни визначають потребу трансформацii механiзплiв розвитку
машинобудiвних пiдприсмств, змiщують iх цiлепокладання вiд максимiзацiТ
прибуткiв до пошуку довгострокових стратегiй стiйкого економiчного

функцiонування.
Одним iз прiоритетних механiзмiв економiчного розвитку машинобулiвних

пiдприемств як економiчних суб'сктiв, в умовах одночасноТ вимоги забезпечення

iх стiйкостi, з одного боку, та адаптивностi, з iншого, с бiзнес-лiдерство,
першопричиною якого е KoHKypeHTHi переваги в економiчнiй, технiчнiй та
органiзацiйнiй сферах дiяльностi у зв'язку з можливiстю та здатнiстю

розпоряджатися наявними ресурсами бiльш ефективно.

Аналiз еволюцiйних процесiв наукового пiзнання джерел конкурентних
переваг показуе' що найважливiшим фактором стiйкого розвитку виступае
людсъкий капiтал, який забезпечус вiдтворення двох основних функшiй
пiдприсмства - розвиток (створення конкурентних переваг) та реалiзацiю цiлей
(бiзнес-лiдерство) через iнтелектуалiзацiю дiяльностi. У той же самий час,
особливi характеристики машинобудiвних пiдприсмств (специфiчнi KoHTpaKTHi

вiдносини. низька стратегiчна гнучкiсть, конкуренцiя за рахунок технiки та

технологiй та iH.) с причиною того' що на вiдмiну вiд iнших типiв пiдприемств
забезпечення стiйкостi економiчного розвитку на засадах бiзнес-лiдерства для них
мае особливе значення.

У науковiй економiчнiй лiтературi rrауково-теоретичlIа парадигма
забезпечення стiйкостi економiчного розвитку на засадах бiзнес-лiдерства лише



ПоЧинае формуватися i не розв'язала Bcix проблем, пов'язаних з теоретичним та
Методологiчним забезпеченням, наукови\4 обгрунтуванням основоположних
принципiв та механiзмiв iмплементацii зазначених процесiв.

Вiдповiдно, актуалiзуеться потреба подальшого дослiдження tIитанъ

забезпечення стiйкостi економiчного розвитку машинобудiвних пiдприемств на
Зааадах бiзнес-лiдерства шляхом розвитку теоретичних основ та розроблення
нових методологiчних пiдходiв та методичного iнструментарiю, rцо обумовлюе
вибiр теми дисертацiйноТ роботи, визначення ij мети та завдань.

Отже, постановка економiчноi проблеми в обраному об'ектi дослiдження та

новизна авторських пiдходiв до iT

дисертацiйноi роботи, що визначаеться:

вирiшення обумовлюють актуальнiсть

економiчного розвитку машинобудiвних пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства
на сдинiЙ дiалектичнiЙ ocHoBi, сформованiй завдяки адекватному посднанню

промислового

у межах якоi
промислових

теоретичних досягнень сучасноi економiчноТ науки з економiко-математичним
iHcTpyMeHTapieM реалiзацii поставлених завдань;

пiдходу та методичного iнструментарiю забезпечення стiйrtостi еitономiчного

розвитку машинобулiвних пiдприсмств на засадах бiзнес-лiдерства;

методичних розробок шlодо формування забезпечення стiйкостi економiчного

розвитку машиноб}дiвних пiдприсмств на засадах бiзнес-лiдерства з урахуванням
галузевоi специфiки та ресурсного забезпечення ix функцiонування.

.Щодатковим свiдченням актуальностi теми дисертацiйного дослiдження
Шевчук О. А. с те, що вона виконувалася вiдповiдно до плану науково-дослiдноТ

роботи факультету менеджменту та маркетингу Нацiонального технiчного

унiверситету Украiни <КиТвський полiтехнiчний iнститут iMeHi Iгоря

Сiкорського) за наступними темами: <Щослiдження напрямiв формування
промислового потенцiалу в трансформацiйнiй економiцi> (ноп,rер державноТ

реестрацii 010U001810), де автором дослiджено теоретичнi пiдходи до
економiчного розвитку пiдгrриемств та визначено роль людського капiталу у
забезпеченнi стiйкого економiчного розвитку пiдприемств;

концепцiй розвитку iнновацiйно-iнвестицiйного потенцiалу
комплексу УкраТни> (номер державноТ реестрацii 011U0O0б19),
охарактеризованi стратегiчнi вектори розвитку вiтчизняних

<Розроблення

пiдприемств та сформульовано концепцiю забезпечення стiйкостi економiчного



розвитку машиноб}дiвних пiдприсмств на засадах бiзнес-лiдерства; <глобалъна
парадигма формування промислового потенцiалу: iмперативи становлення та

розвитку) (номер державноТ ресстрацiТ 0110U000620), де автором визначено
iмперативи розвитку пiдприсмств машинобудування В умовах переходу до
економiки знанъ та обгрунтовано методологiчнi зааади становлення бiзнес-
ЛiДеРСтва машинобудiвних пiдприсмств на ринку; <Концептуальнi засади

УПРавлiння людським потенцiалом в умовах трансформацiйних змiн> (номер

ДеРЖаВноi ресстрацii JфOl iбU0058Зб), де автором обгрунтовано системний пiдхiд
ДО УПРаВлiння людським капiталом та розробirено методичний iнструментарiй
визначеннЯ масштабiВ впливУ людськогО капiталУ на iмiдЖ машиноб}Дiвних
пiдприсмств.

ПiДСУмовУЮчи вищезазначене слiд констатувати, що тема дисертацiйного
дослiдження о.А. ТТТевчук, метою якого е розроблення теоретико-методологiчних,
методичних положень i практичних рекомендацiй щодо забезпечення стiйкостi
еКОНОМiчноГо роЗвитку машинобудiвних пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства
В УМОВаХ тРансформацiЙних перетворень до економiки знанъ виконана на
аКТУаJIЬНУ ДЛЯ УКраiнськоi економiки тему i вiдповiдас потребам сьогодення.

СтУпiнь обrрунтованостi цаукових положень, висновкiв i рекомендацiй,
сформовацих у лисертацii

OcHoBHi HayKoBi положення, висновки та рекомендацiТ дисертацiйноТ роботи
ШеВЧУК О. А. е логiчними та послiдовними, мають достатне теоретичнеj,
методологiчне, методичне та практичне пiдгрунтя. Щисертацiйна робота мiстить
чiтко визначену мету i логiчно корелюючи завдання, об'€кт та предмет
ДОСлiДження визначено згiдно науково-методичних вимог до дисертацiйних робiт,
ТеОРеТИКО-МеТОДОлогiчна база, методичне забезпечення та проведенi дослiдження
вiдповiдають завданням розв' язання поставленоi науковоi проблеми.

Автор дисертацiт мас високий piBeHb науковоi компетентностi, що
пояснюеться послiдовною структурою побудови дисертацiйного дослiдження,
всеохоплюючим xapakTeporur вирiшення поставленоi проблеми та змiстом самот

РОбОТИ. Bci роздiли дисертацiТ е логiчно струI<турованими, iсрархiчно
Пiдпорядкованими та взаемопов'язаними, що забезпечило завершенiсть наукового
дослiдження.

HayKoBi ПоЛоження, висновки i рекомендацiТ викладенi дисертантом мають
НаЛеЖНиЙ стУпiнь науковоi обГрунтованостi, що уможливлено системним

УЗаГ€LЛЬНенняМ i Грунтовним аналiзом наукового доробку з гrроблем стiйкого



економiчного розвитку, конкурентоспроможностi, бiзнес-лiдерства, людсъкого

економiчного розвитку машинобудiвних пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства

у гrеребiгу логiчного зв'язку мiж людським кашiталом, iнтелектуалiзацiею

дiяльностi та його позицiею на ринку.
Про ступiнъ обГрунтованоотi наукових положень, висновкiв i рекомендацiй

дисертацiЙноi роботи свiдчить використання широкого кола загальнонаукових i
спецiальних методiв дослiдження, що забезпечили системнiсть викладення

результатiв дослiдження та логiку авторськоi iдеi забезпечення стiйкого

розвитку машиноб}дiвних пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства, серед яких,
варто нагоJIосити на використаннi дiалектичного методу наукового пiзнання,
вiдповiдностi, об'ективностi причинностi, послiдовностi (дпо обгрунтування
концепцii стiЙкого економiчного розвитку на засадах бiзнес-лiдерства i

формування if методологiчноi основи); структурного та системного аналiзу,

причинностi, рацiональностi, iерархiчностiо органiзацiйноi архiтектонiкио
самоорганiзацii та зворотного зв'язку (для доалiдження внутрiшнiх факторiв
забезпечення стiйкостi розвитку); декомпозицii, струIrтурно-логiчного,
економiчного аналiзу, економiко-статистичного методу, експертноТ оцiнки,
математичного моделювання, факторного, таксономiчного аналiзу, BapTicHoi та
iнтегральноi оцiнки (для розроблення методичного iнструментарiю формалiзацii
концепцii).

Використання у дисертацiйнiй роботi офiцiйних статистичних даних
.Щержавноi служби статистики УкраiЪи, Свропейсъкого статистичного бюро,

Органiзацii економiчного спiвробiтництва i розвитк1., Агентства з розвитку
iнфраструктури фондового ринку Украiни, аналiтичноi та фiнансовоТ звiтностi
машинобудiвних пiдприемств, законодавчих та нормативних aKTiB УкраТни, а

тако}к широкого кола лiтературних джерел свiдчить про достатнiй piBeHb

обГрунтованостi та достовiрностi отриманих результатiв.
Щисертацiя вiдзначаеться цiкавим пiдходом до реалiзацii мети дослiдження,

логiчнiстю, науковою обГрунтованiстю, достовiрнiстю та аргументованiстю
отриманих результатiв. Yci висновки та пропозицii теоретично обгрунтованi i

доведенi до високого рiвня деталiзацii, якi придатнi для впровадження у
гIрактичну дiяльнiстъ та у навчалъний процес i вiдображають як результати
дослiдження, так i наукову позицiю автора.

Отриманi результати у повнiй Mipi висвiтлено у наукових публiкацiях
здобувача, у тому числi 4 монографiях (з них: З одноосiбних) та З4 фахових
наукових виданнях (з них: З cTaTTi у журналах Scopus), оприлюднено на 1б



науково-практичних конференцiях. Вони також знайшли застосування у
установ, щодiяльностi пiдприсмств, органiзацiй, навчально-наукових

пiдтверджено вiдповiдними довiдками про впровадження.

Тому с Bci пiдстави пiдтвердити високий piBeHb обГрунтованостi наукових
положень, висновкiв i рекомендацiй, наведених у дисертацii О.А. Шевчук.

Структура дисертацiйноi роботи та змiст'ff основних полоиtень

Ознайомлення зi змiстом дисертацiйноi роботи Шевчук О.А., дае пiдставу

зробити висновок, що роботу виконано на високому науковому piBHi.

роздiлiв, висновкiв,Представлений рукопис склада€ться з анотацii, вступу, п'яти
списку використаних джерел та додаткiв. Загальний обсяг роботи складае 490

cTopiHoK, що мiстить З5 таблиць та 30 рисункiв,22 додатки, що займають 51

сторiнки. Основний змiст роботи викладено на З82 cTopiHKax. Робота логiчно

побудована, структурована та являс собою завершену наукову працю. Анотацiя та

вступ до дисертацii мiстять Bci необхiднi елементи, включно з науковою

новизною, практичним значенням та засвiдченням особистого внеску здобувача.

У першому роздiлi роботи кНауково-теоретичнi основи забезпечення

стiйкостi економiчного розвитку пiдприсмств на засадах бiзнес-лiдерства)

вирiшено ряд поставлених вiдповiдно MeTi завдань. Зокрема, розкрито cyTHicTb

концепту€LIIъних положень економiчного розвитку виробничо-господарсъких

систем з адаптацiйним обrрунтуванням до сучасFIих умов господарювання та

концептуальних напрямiв розвитку TeopiT органiзацiТ, де з-помiж iншого

розглянуто неокласичний та iнститучiональний пiдходи до поведiнки

економiчного агенту в умовах обмеженостi та рiдкостi pecypciB (пiдроздiл 1.1, с.

38-40), в рамках еволюцiйного пiдходу розглянуто модель розвитку пiдприемства

на ринку з позицii Маркiвського процесу (пiдроздiл 1.1 , с. 48-49), обгрунтована

потреба застосування системного пiдходу до дослiдження внутрiшньоТ структури
та поведiнки пiдприсмства на ринку (пiдроздiл 1.1, с. 5i-5a); проаналiзовано та

синтезовано ключовi теоретико-методологiчнi основи забезпечення стiйкостi
економiчного розвитку пiдгtрисмств на засадах бiзнес-лiдерства з позицii
загалъноi TeopiТ систем (пiдроздiл |,2, с.55*78), де автором запропоновано до
використання унiфiковане дефiнiцiйне визначення поняття <бiзнес-лiдерство>

(пiдроздiл |.2, с. 59), охарактеризовано пiдприсмство з позицiТ системного

пiдходу (пiдроздiл |.2, с. б0*68), проiлюстровано нелiнiйна залежнiстъ

iмгlеративiв розвитку пiдприсмств (рис.1.1) та змiни рiвня стiйкостi розвитку
пiдприемства у часi (рис . |.Z); надано авторське визначення дефiнiцii <<стiйкiсть



економiчного розвитку> (с. 74), визначено ocHoBHi складовi, що лежать в ocHoBi

забезпечення стiйкостi економiчного розвитку пiдприсмств на засадах бiзнес-
лiдерства (пiдроздiл I.2, с. 78); розглянуто концептуальнi засади забезпечення

економiчноТ стiйrсостi пiдприемств у KoHTeKcTi полохtень Teopii людського капiталу
(пiдроздiл 1.З. с.7В-91), на ocHoBi чого визначено ключовi моменти визначення

цiлей розвитку пiдприсмства (пiдроздiл 1.З, с. 90).

У другому роздiлi <I\{етодологiя забезпечення стiйкостi економiчного

розвитку пiдприсмств на засадах бiзнес-лiдерства) обгрунтовано потребу
забезпечення стiйкостi економiчного розвитку машинобудiвних пiдприемств на

засадах бiзнес-лiдерства за рахунок ефективного управлiння людсъким капiталом
та iнтелектуалiзацiI дiялъностi (пiдроздiл 2.1, с. 102-103), визначено переваги

становлення бiзнес-лiдерства пiдприсмств на ринку (пiдроздiл2.|, с. 105-106),
визначено cTpyкTypHi компоненти методологiТ забезпечення стiйкостi розвитку
пiдприсмств на засадах бiзнес-лiдерства (пiдроздiл, 2,|, с. 1 05-|24), представлено

бiзнес-процес забезпечення стiйкостi економiчного розвитку пiдприсмства (рис.

2.1), визначено механiзм забезпечення стiйкостi розвитку пiдприсмства на ocHoBi

бiзнес-лiдерства (рис. 2.2), охарактеризовано потребу застосування
iнституцiональних теорiй до концепцii забезпечення стiйкостi економiчного

розвитку пiдприсмства на засадах бiзнес-лiдерства (пiдроздiл 2.2, с. 96-128),

розвинуто HayKoBi уявлення про органiзацiйну apxiTeKToHiKy та уточнено iT

ВиЗначення ( пiдроздiл 2.З, с. 16б), визначено та охарактеризовано ocHoBHi

пiдсистеми, що забезпечують процеси забезпечення стiйкостi розвитItу на засадах

бiзнес-лiдерства пiдприемств на ринку (пiдроздi л 2.З, с. |72-176).
Сформований автором у перших двох роздiлах теоретично-

концептуальниЙ базис i теоретико-методологiчнi положення визначили фокус i
пiдхiд до аналiтичноi частини роботи використання декомпозицiйно-

ретроспеItтивного пiдходу до виявлення i аналiзу iснуючих i нових
закономiрностей господарювання машинобудiвних пiдприемств УкраТни з точки
зору забезпечення iхнього стiйкого розвитку.

У третьому роздiлi <Iндикативна дiагностика економiчного розвитку
машинобудiвних пiдприемств Украiни> проведено оцiнювання вIIливу
макроекономiчних факторiв на стiЙкiсть економiчного розвитку машинобудiвних
пiдприемств (пiдроздiл З.1, с. 1В3*20З); дослiджено iндикатори економiчного

розвитку машинобудування в YKpaTHi (пiдроздiл З.2, с. 20З-220); проведена

аналiтична характеристика iнновацiйноТ активностi вiтчизняних машинобудiвних
пiдприемств (пiдрозлiл 3.3, с. 220139)9 виявлено диспропорцii у cTpyKTypi
iнновацiйних зрушень машинобудiвних пiдприемств (пiдроздiл З.3, с.2З02З5), в



резулътатi чого, зроблено висновок про потребу розвитку людського каrriталу

пiдприемства, знаходження нових фор* органiзацii методiв виробництва та

управлlннrl пlдприемством, спрямованих на

iнновацiйнiсть розвитку промислового сектору.

ефективнiсть дiяльностi та

У четвертому роздiлi <N4етодичний iнструментарiй оцiнювання стiйкостi

економiчного розвитку машинобудiвних пiдприсмств на засадах бiзнес-лiдерства>

розгJiянуто методи оцiнювання результативностi дiяльностi пiдприемства

(пiдроздiлl 4,|, с. 250-254), обrрунтовано потребу удосконалення критерiальноi

системи показникiв (пiдроздiл 4,\, с. 266-268), запропоновано методичний

iнструментарiй дослiдження впливу людського капiталу на ринItову BapTicTb

пiдприемства (пiдроздiл 4.1, с. 254-256) на ocнoBi чого розраховано показник

iнтелектуалiзацii (додаток В-+); визначено теоретико-методологiчний базис

iнтелектуалiзацii дiяльностi (пiдроздiл 4.2, с. 266-287) задля чого дослiджено

процеси iнтелектуалiзацiТ на пiдприемствi в перебiгу логiчного зв'язку - <сфера

показники та фактори ефективностi> (гriдроздiл 4.2, с, 27З-275), запропоновано

модель експертноi оцiнttи людського капiталу пiдприсмства, який забезпечус

процеси iнтелектуалiзацiТ дiяльностi (пiдроздiл 4.2., рис. 4.4; с. 276-284);

визначено значення соцiальноТ складовоi у функцiонування пiдприсмства

(пiдроздiл 4.З, с.289-29З), розроблено структурно-логiчну модель трансформацiТ

пiдсистеми корпоративноТ культури до iнновацiйного типу ( пiдрозлiл 4.3, с. З04-

309).

роздiл мiстить aBTopcbKi

розвитку машиноб}дiвних

У п'ятому роздiлi

За обраною методологiсю i вiдповiдно до фокусу дослiдженFIя, заключний

пропозицiТ iз забезпечення стiйкостi економiчного

пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства.

<Органiзацiйно-економiчне забезпечення стiйкостi

економiчного розвитку машинобудiвних засадах б iзне с -л iдер ств а)економiчного розвитку машинобудiвних пiдгrрисмств на засадах бiзнес-лiдерства)

запропоновано теоретико-методологiчнi пiдходи до формування органiзацiйно-

економiчного механiзму забезпечення стiйкостi економiчного розвитку (пiдроздiл

5.1, с. З15-З51); на ocHoBi процесно-орiентованого пiдходу розроблено алгоритм

управлiння органiзацiйними перетвореннями (рис. 5.2); з метою оптимiзацiТ

органiзацiйних перетворенъ розроблено модель стратегiчноТ iнновацiйноТ мережi

пiдприемства (р"с. 5.4) та на Ti ocHoBi запропоновано iмiтацiйну модель

оптимiзацii органiзацiйних перетворень на пiдrrрисмствi (пiдроздiл 5.2, с, З57-

266); Розроблено стратегiю управлiння людсьl{им капiталом пiдприсмства в

KoHTeKcTi отановлення бiзнес-лiдерства (пiдроздiл 5.2, с. З66-З72); удосконалено



активностi суб'ектiв господарювання (пiдроздiл 5,4, с. З7В-398).

Запропонованi висновки i рекомендацii логiчно випливають iз положень

дисертацiЙноТ роботи. Таким чином, дисертацiя с завершеною науковою працею
iз логiчною, цiлiсною композицiею, науковим стилiстичним наповненням та
авторською манерою викладення матерiалу, а отриманi результати дисертацiйноi

роботи, сформульованi висновItи та рекомендацiТ с науково обrрунтованими,

змiстовними, логiчними i забезпечують вирiшення поставленоi науковоТ проблеми

Наукова новизна, теоретична цiннiсть та практична значущiсть отриманих

резул bTaTiB дослiджен ня

Щисертацiя мiстить змiстовнi теоретичнi положення, концепцiТ та HayKoBi

викладки з науковою новизною, а також ряд науково-методичних положень та

прикладних рекомендацiй, що визначають внесок автора та вiдображаiоть

вирiтттення поставленоi науковоi проблеми. Серед найбiльш вагомих результатiв,
що мають теоретичну, методологiчну та практичну цiннiсть, можна визначити
наступнi.

Теореmuчна значуttliсmь duсерmацii' полягае у подальшому розвитку теорii
стiйкостi, розвитку, бiзнес-лiдерства, людського капiталу пiдприсмства,
iнтелектуалiзацii дiяльностi, а саме:

вперше науково обrрунтовано теоретичний базис бiзнес-лiдерства
пiдприемств з позицii економiчного розвитку (с. 55-7В), що надають можливiсть
сформувати методологiчнi положення забезгtечення стiйкостi економiчного

розвитку машиноб}дiвних пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства;

HayKoBi положення теорii економiчного розвитку пiдприемств в частинi
систематизацiТ неокласичного, iнституцiонального, ресурсного, еволюцiйного та
системного пiдходiв до визначення iмперативiв поведiнки економiчного агенту в

умовах трансформацiЙних lrеретворень до економiки знанъ (с. З7-55), що надають
можливiсть удосконаJIювати внутрiшнi регулюючi механiзми розвитку у вiдповiдь
на змiни факторiв зовнiшнього середовиIца;

науково-методичний пiдхiд до впровадження
корпоративноi кулътурикорпоративно1 кулътури 1нновацlиного типу (с. Zб /-51I), впровадження якого
надю можливiсть створення нових/модифiкованих iнститlzтiв, шо формуютъ

iнновацiйного типу (с. 287-з\ 1),

корпоративний менталiтет та забезпечують внутрiшню атмосферу дiяльностi, яка
сприяе ефективному застосуванню ключових компетенцiй людського капiталу;



органiзацiЙно-економiчного механiзму забезпечення стiйкостi економiчного

розвитку (с.З 15-З51), надас мох<ливiсть поеднати цiлi пiдприсмства з необхiдними

для iх реалiзацiТ ключовими компетенцiями i динамiчними здатностями та
вiдтворюеться у конкретних результатах дiяльностi машинобудiвного
пiдприемства;

набуло подальшого розвитку понятiйно-категорiальний апарат TeopiT

розвитку в частинi трактування понять: <бiзнес-лiдерство>> (с. 59) <стiйкий
економiчниЙ розвиток пiдприсмства)) (с. 7а) , <<органiзацiйна apxiTeKToHiKa> (с.

166), що е гriдГрунтям для формування методологiчного базису концепцii
забезпечення стiйкостi економiчного розвитку машинобудiвних пiдприсмств на
засадах бiзнес-лiдерства

набули подальшого розвитку Itонцептуальнi пiдходи до забезпечення

економiчноi стiйкостi пiдприсмств в KoHTeKcTi по;tожень TeopiT людського капiталу
(с.78-91), що надають можливiстъ, використовуючи сучаснi методи управлiння,
сформувати iмперативи розвитку суб' eKTiB господарюваннrI;

"Теоретичнi положення дисертацii
Нацiонального технiчного унiверситету
iнститут iMeHi Iгоря Сiкорського) пiд час
<<<<EKoHoMiKa та органiзацiя виробництвa>)

вiдповiдного фахового спрямування (довiдка JФ 59 вiд 0б.11.201а р.).
Меmоdолоziчна mа .меmоduчнq значуъцiсmь duсерmацiitrtо| робоmu

визначаеться розробленим комплексом методiв, положень та процедур
механiзму стiйкого економiчного розвитку

на засадах бiзнес-лiдерства. Наукова новизна цього

формування та реалiзацii
машинобудiвних пiдприемств
значення е наступною:

вперше запропоновано методологiчнi положення забезпечення
стiЙкостi економiчного розвитку пiдприемств (с. 128*162) , що надае можливiсть
на ocнoBi оинтезу Teopii лiдерства та методологii управлiння людським капiтаJIом
сформувати нове бачення щодо забезпечення стiйкостi економiчного розвитку
машинобудiвних пiдприсмств ;

ВПерШе розроблено методичне забезпечення оцiнювання впливу
ЛЮдського капiталу на стiЙкiсть економiчного розвитку пiдприемства (с, 24З-
266), яке надало можливiсть пiдтвердити гiпотезу про наявнiсть прямоТ залежностi
MirK стiйкiстю економiчного розвитку виробничо-господарськоi системи та

використано у навчалъному процесi

Украiни <<Киiвський полiтехнiчний
гtiдготовки та викладання дисциплiн:
за програмами пiдготовки бакалаврiв

ефективнiстю застосування ключових компетенцiй людського капiталу;



удосконЕLлено методологiчне пiдГрунтя дослiдження стiйкостi
економiчного розвитку пiдприемства на засадах бiзнес лiдерства в KoHTeKcTi

положень Teopii людського капiталу та системноi парадигми до структурування

елементiв органiзацiйноТ архiтектонiки ( с. 162,178), що надаJIо можливiсть

розробити методичний iнструментарiй управлiння органiзацiйною
архiтектонiкою, який описуе етапи еволюцii пiдприсмства на ocHoBi iнформацii,

бiзнес-процесiв, технологiчних та кадрових змiн, що необхiднi для виконання

обраноТ стратегii;

методичний пiдхiд до дiагностики економiчного розвитку
машинобудiвних пiдприсмств на засадах бiзнес-лiдерства (с. 18З-2З9), надае

можливiсть визначити ключовi фактори ^га ризики, що пеl]ешкоджаIоть

становленню бiзнес-лiдерства вiтчизняних машинобудiвних пiдприсмств;

(с.351-З78), що надае моя<ливiоть сформувати оптимальну внутрiшню структуру
пiдприемства для забезпечення стiйкостi його економiчного розвитку та

отримання високих позицiй на ринку
науково-методичний пiдхiд до економiчних провад}кень пiдвищення

дiловоi активностi суб'сктiв господарювання (с.З78-З92), що нада€ можливiсть
обrрунтувати методичне забезпечення оцiнювання впливу людського капiталу на

стратегiю розвитку пiдприсмства
Представленi у дисертацiйнiй роботi HayKoBi положення, висновки i

рекомендацii вирiшують наукову проблему, базуються на сучасних теоретичних

положеннях, е достатньо методологiчно обгрунтованими, отриманими

методичного iнструментарiю, а також мiстять ряд результатiв, якi представленi

економiчнiй Hayui вперше.

Наукове зцачення та практична значущiсть результатiв дослiдження

Наукове значення дисертацiйноi роботи Шевчук О.А. полягас у подальшому

розвитку науково-методологiчного забезпечення процеоiв стiЙкостi економiчного

розвитку пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства, зокрема:

на теоретичному piBHi: сформований понятiйно-термiнологiчний
апарат, визначено ocHoBHi складовi, що jleжaTb в ocHoBi забезпечення стiйкостi
економiчного розвитку пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства; дослiджено
економiчну cyTHicTb, природу та значення пюдсъкого капiталу у забезпеченнi

J

в

стiйкостi, визначено

економiчного розвитку
фактори, засоби, способи забезпечення стiйкостi

та переваги становлення бiзнес-лiдерства пiдприсмств на



ринку, розвинуТо HayKoBi уявлення про органiзацiйну apxiTeKToHiKy та уточнено iT

визначення, обгрунтовано потребу застосування системного пiдходу до
управлiння людським капiталом пiдприсмства;

На МеТОДОЛОГiчномУ piBHi: методологiчнi засади становлення бiзнес-
лiдерства, концептуальнi положення забезпечення стiйкостi економiчного

РОЗВИТКУ МаШИноб}Дiвних пiдприсмств на засадах бiзнес-лiдерства, теоретико*
МеТОДОЛОгiчнi пiдходи до органiзацiЙного забезпечення реалiзацiТ механiзму

формування бiзнес-лiдерства;

на методичному та практичному piBHi: методичний пiдхiд щодо
дiагностики процесу забезпечення стiйкостi економiчного розвитку
машинобудiвних пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства; методичне
забезпечення оцiнювання впливу людського капiталу на стiйкiсть економiчного

розвитку пiдприсмства, сформовано органiзацiйно-економiчний механiзм
забезпечення стiйкостi розвитку машиноб}Дiвних пiдприемств, розроблено
методичний iнструментарiй угrравлiння органiзацiйною архiтектонiкою
пiдприемства.

ЩiНнiСть сформованоi методологiТ забезпечення стiйкостi економiчного

розвитку машинобудiвних пiдприемств полягас й у тому, шо сформованi у нiй
теоретичнi полоltення, науItово-методологiчнi пiдходи i практичнi рекомендацii
використано у практичнiй роботi: ПАТ <Стаханiвський вагонобудiвний завод))
(довiдка про впровадження Ng 275]11 вiд 05.06.201а р.); ЩП <Науковий центр
ТОЧноГо пlашинобудування> (довiдка про впровадження ЛЪ З36 вiд 06.11,201а р.);
тов <Аеропракт> (довiдка про впровадження вих. N 168 вiд 17.10,201а р.); тов
(CEPBIC KON4) (ловiдка про впровадження вих. NЬ 21 вiд 14 квiтня 2О2| р,);
ТОВ <Таврiда Електрик УкраТна> (довiдка про впровадження вих. }Гч 0В/2 вiд 1В

ТРаВНЯ 2021Р.); ТОВ <<Техкопмлект)) (довiдка про впровадження вих. J\b ЗВ - 7 вiд
7 лилня 202I р.); ДП (ЗАВоД 410 ЦА) (довiдка про впровадя(ення вих. Nl13-
3515 вiд 27 вереснЯ 202I р.); ДП <<Iвченко-Прогрес> (довiдка про впровадження
вих. JVsЗ5l56З0 а-13 вiд 2В вересня 2021 р.).

Повнота викладецня наукових положень в опублiкованих працях

OcHoBHi положеншI дисертацii висвiтлено у 54 працях, у тому числi 4
МОНографiях (з них: З одноосiбних), у З4 фахових наукових виданнях (з них: З

cTaTTi У журнаJIах, що включенi до наукометричних баз Scopus), 1б гrублiкацiй * у
збiрниках матерiалiв наукових конференцiй. Загальний обсяг публiкацiй становить
98,3 друк.орк., з яких особисто автору н€Lлежить - 78,15 друк. арк.



ХаРаКТеР ВиДанЬ i змiст опублiкованих наукових праць вiдповiдають
ВИМОiаМ ДАК МОН Украiни, пропонованим для повноти висвiтлення отриманих
результатiв дисертацiйноТ роботи на здобуття наукового ступеня доктора

08.00.04 - eKoHoMiKa та управлiнняекономiчних наук за спецiальнiстю
ПiДПРиемствами (за видами економiчноТ дiяльностi). З праць, якi опублiкованi у
СПiВаВтОРствi, використано у роботi тiльки Ti положення, якi с результатами
ДОСЛiДЯtень здобувача. Матерiали дисертацiТ на здобуття наукового ступеня
каНДидата наук не використовувались. Загалом якiсть та кiлькiсть i обсяг
ПУбЛiКацiй вiдповiдають вимогам щодо опублiкування результатiв дослiдження
дисертацii на здобуття наукового ступеня доктора економiчних наук.

Вiд повiднiсть автореферату з MicTy дисертацii

АВтореферат дисертацii повнiстю вiдповiдас змiсту дисертацii, Текст
аВтОРеферату викладено лаконiчно, логiчно, який гtовнiстю вiдображае наукову
нОВиЗну та результати дослiдження. Щисертацiя та автореферат побудовано
ВiДПОвiдно до ycix складових чинних вимог, у тому числi за змiстом та
ОфОРМЛенняМ. Виклад матерiалу вiдповiдас i опублiкованим автором науковим
публiкацiям.

АВтореферат дисертацii за своТм змiстом iдентично вiдобраrrtас ocHoBHi
положення, висновки та проrтозицii дисертацiТ.

OcHoBHi дискусiйнi питання та зауваження щодо змiсry дисертацiйноi роботи

Не применшуючи вагомiсть, значущiсть достатньо високого теоретичного,
МеТОДОлогiчного, методико-прикладного рiвня дисертацiйноi роботи. fiоречно
ВИЗНаЧИТи oKpeMi недолiки, неточностi та дискусiЙнi питання, що дають змогу
висловити з цього приводу настугrнi зауваження та побажання:

1. аВТор належним чином здiйснив узагальнення наукових пiдходiв, що
вiдiграютъ вагому роль у формуваннi iмперативiв розвитку пiдприемства (роздiл
1.1), видiливши у зазначеному KoHTeKcTi еволюцiйний, ресурсний, системний
ПiДХОди. При цьому, важливо було б бiльше уваги придiлити систематизацii
ОСобливостеЙ науковоi думки щодо синергетичного пiдходу у KoнTeitcTi еволюцiТ
наукових шкiл, що у роботi носитъ епiзодичний,характер;

2. Природно, що розглядаючи забезпечення стiйкостi еtсономiчного

РОЗВитку пiдприсмства, автор оперуе поняттям ((людськиЙ капiтал (роздiл 1.З),

ЯКиЙ розглядае з позицii ключових компетенцiй, що забезпечують



фУнкцiОнуваннrl пiдприемства. Проте, cyTHicTb людськоiо капiталу пiдприемства
ОКресЛено недостатньо, зокрема вiдсутне порiвняння людського капiталу з
еКОНОмiчниМ, немае чiткоТ позицii автора щодо уточнення цiеi дефiнiцii в

KoHTeKcTi даного дослiдження;
З. За результатами проведеного дослiдження iнновацiйноТ дiяльностi

Машинобудiвних пiдприемств, автор акцентуе увагу на недостатньому piBHi

фiнансовоi пiдтримки з боку дер}кави (с. 2З3). Разом з тим, виграшним було б

Дослiдження статистичноi складовоi зазначеного процесу у KoHTeKcTi бюджетного

фiнансування, пiльгового оподаткування та кредитуваFIня, дотацiй, спрямованих у
ГаЛУЗЬ машинобудування. Ще в бiльшiЙ Mipi забезпечило б об'сктивнiсть
Представлених результатiв щодо державного сприяння iнновацiйного розвитку
пiдприемств машинобудування, враховуючи комплексний характер фiнансовоi
допомоги;

4. В рамках дослiдження сучасного стану розвитку машинобудiвноТ
галузi (пiдроздiлl 4.2), було б доцiльно вiдобразити свiтовий досвiд та тенденцii

РОЗВИТКУ машинобудiвних пiдприемств в рiзних умовах господарювання, як
передумову та пояснення отриманих результатiв;

5. в дисертацiйному дослiдженнi запропоновано формування
пiдприемствах корпоративноi культури iнновацiйного типу в кореляцiТ

на

J

КЛЮчоВИми факторами успiху (п.4.З.), що с доцiльним в KoHTeKcTi формування
цiннiсних орiснтирiв пiдприемства для досягнення цiлей стiйкого розвитку на
Засадах бiзнес-лiдерства. Науrtовий iHTepec викликають i пропозицii автора щодо
послiдовностi <<логiчно узгоджених етапiв формування корпоративноi культури
iнновацiйного типу, що мають бути iнтегрованi в загальну систему управлiння
ЛЮДсЬким капiталом пiдприсмства та Його соцiальним розвитItом на ocHoBi
ПРОЦеСНОГО пiдходр ( рс. 4.5, с. З06). Проте, на наш погляд доцiльним було б
бiльш конкретизовано окреслити мо>ttливiсть отримання економiчних результатiв
вiд упровадження запропонованого пiдходу;

6. Bci дослiдження, якi проводить автор у дисертацiйнiй роботi, що
вiдносятъся до iнструментарiю управлiння органiзацiйною архiтектонiкою (с.

З57-З78), rрунтуються на системному та процесно-орiснтованому пiдходах,
Передбачають комплексну оцiнку ефективностi дiяльностi людського капiталу та
надаютъ мох<ливiсть сформувати оптимальну внутрiшню структуру
машинобудiвного пiдприсмства для забезпечення стiйкостi його економiчного

розвитку на засадах бiзнес-лiдерства. Проте автор не достатньо переконливо
ПокаЗав дiапазон та широту застосування запропонованого iнструментарiю для
промислових пiдприемств в цiлому;



]. автор у свосму дисертацiйному дослiдженнi звертасться до
прогнозування iнвестицiй у людський капiтал пiдприсмства для пiдвиrцення його

дiловоi активностi, пропонус вiдповiдний науково-методичний пiдхiд (с. З79-З87),

в основу якого покладено взасмозв'язок мiж показниками iнтелектуалiзацiТ

дiяльноотi у взасмодiючих пiдсистемах та стратегiею його розвитку, при цьому,

доказова база застосування отриманих результатiв вимагае подальшого

дослiдження.
Висловленi зауваження та дискусiйнi положення не знижують загальне

позитивне враження вiд дисертацiТ як вагомого, довершеного наукового доробку,

що мас теоретико-методологiчну цiннiсть та практичне значення.

Вiдцовiднiсть дисертацiТ вимогам <<Порядку присудження наукових ступенiв>>

Тематика представлена до захисту дисертацiйноТ роботи вiдповiдас

спецiальностi 08.00.04 - eKoHoMiKa та управлiння пiдприемствами (за видами

економiчноi дiяльностi) та профiлю спецiалiзованоi вченоТ ради Д26.002.2З
Нацiонального технiчного унiверситету Украiни <КиIвський полiтехнiчний
iнститут iMeHi Iгоря Сiкорського)).

Щисертацiйна робота вiдповiдае встановленим вимогам <Порядку
присудження наукових ступенiв>), затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни J\Ъ 567 вiд 24.07.20|З року зi змiнами, внесеними згiдно Постанови
Кабiнету VIiHicTpiB Украiни J\Ъ 656 вiд 19.08.2015 року, Nb 1159 вiд З0.12.2015

року, JФ 567 вiд27.07,2016 року, а саме пунктам 9, 10, |2, |3, 1,4: дисертацiя на

здобуття наукового ступеня доктора економiчних наук с квалiфiкацiйною
науковою працею, виконаною особисто здобувачем у виглядi спецiально
пiдготовленого рукопису, мiстить науково обгрунтованi результати та HayKoBi

положення, iT змiст свiдчить про особистий внесок здобувача в науку; мiстить
HayKoBi положення та науково обГрунтованi результати, що розв'язують важливу
наукову проблему; tt ocHoBHi HayKoBi результати опублiковано в наукових працях,

в тому числi в монографii, статтях у наукових фахових виданнях Украiни,
внесених до наукометричних баз, матерiали дисертацii апробовано на наукових
конференцiях; дисертацiя супроводжуеться окремим, нале}кним чином

посилання на джерело.

оформленим вiдповiдно до вимог авторефератом; здобувачем вiдзначено
особистий внесок тих наукових праць,

використанi матерiали iнших aBTopiB маютъ

якi опублiковано у спiвавторствi,

Автореферат дисертацii за BciMa ознаками вiдповiдае встановленим вимогам
та вiдобрах<ас результати дослiдження, що викладенi та обrрунтованi в дисертацii.



загальний висновок

За змiстом та якiстю теоретичних, методологiчних та методичних розробок

дисертацiя вiдповiдае рiвню наукових робiт на здобуття наукового ступеню

доктора економiчних наук, с самостiйним результатом дослiджень здобувача.

Автореферат дисертацiТ у достатнiй Mipi розкривае ocHoBHi ii положеннrI та

висновки, вiдображаючи структуру та логiку дослiдження. Змiст дисертацiйноi

роботи вiдповiдас визначенiй MeTi та поставленим завданIuIм, якi повнiстю

вирiшено з використанням с)л{асних методiв наукового дослiдження. Ретельний

аналiз дисертацiйноi роботи, наукових праць та автореферату дае пiдстави

стверджувати, що отриманi HayKoBi результати н€tлежать автору, е достатньою

обlрунтованi та аргументованi. Робота мiстить наукову новизну та практичнi

рекомендацii, якi с важливими для використання у функцiонуваннi
машиноб}дiвних пiдприемств на засадах бiзнес-лiдерства, що пiдтверджено ik
впровадженням. Висновки обцрунтованi.

Щисертацiя вiдповiдае вимогам пп. 9, |0, |2, IЗ, 14 кПорядку присудженнrI

наукових сryпенiв>>, затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

Jф 5б7 вiд 24.07.201З року (зi змiнами, внесеними згiдно Постанови Кабiнету

MiHicTpiB Украiни J\Ъ 656 вiд 19.08.20|5 року, Jф 1159 вiд З0.|2.2015 року, Jф 5б7

вtд27.07.20|6 року, Ns943 вiд 20.11.2019 року; Nsб07 вiд 1 5.07.2020 року).
Зазначене дозволяе зробити висновок про те, що автор дисертацiйноТ роботи

Офiцiйний опонент:

директор HHI менеджменту та пiдприемництва

!ержавного унiверситету телекомунiкацiй,

доктор економiчних наук, професор о. е. гудзь
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