
ВІДГУК
Офіційного опонента на дисертацію 

Мурашко Ірини Сергіївни 
«Формування механізму стійкого розвитку 

підприємств машинобудування»,
поданої до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 
08.00.04. -  економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності)

Актуальність обраної теми досліджень

На сучасному етапі розвитку економіки України особливої актуальності 
набуває проблема стійкого функціонування соціально-економічних систем. 
Зокрема, одним з ..актуальних питань є стійкий розвиток підприємств 
машинобудування, що закладе основу для технологічної модернізації країни, 
запровадження випуску високотехнологічної наукоємної продукції та стане 
імпульсом для реалізації структурних трансформацій в промисловості й 
відновлення потужностей вітчизняних виробництв.

Стійкість, здатність і можливості підприємств машинобудування до 
високоефективного та динамічного розвитку -  важлива умова стабілізації 
соціально-економічного положення держави. За таких умов постає об’єктивна 
необхідність у формуванні та реалізації напрямів, підходів, методів та 
інструментарію управління економічною стійкістю підприємств 
машинобудування, що функціонують в умовах нестабільного зовнішнього 
середовища.

Позитивного рисою, що підтверджує актуальність є те, що проведені 
дослідження Мурашко І. С. є складовою частиною науково-дослідних робіт 
ГІрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 
персоналом»: «Проблеми та перспективи розвитку промислових і
сільськогосподарських підприємств в Україні»» (державний реєстраційний 
номер 01171100024),- у межах якої автором удосконалено організаційно- 
методичні підходи до формування механізму стійкого розвитку підприємств, 
розроблено методичний підхід до оцінювання рівня стійкого розвитку та 
визначення сценаріїв розвитку підприємства, що дозволяє розробляти 
управлінські рішення для забезпечення стійкого розвитку підприємств 
машинобудування.

Виходячи з наведеного, тему дисертаційної роботи Мурашко І. С. 
«Формування механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування»

Іі



можна вважати актуальною та такою, що має науково-теоретичну і практичну 
цінність.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
•і.

рекомендацій та їх достовірність

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в дисертаційній 
роботі, є обґрунтованими та достовірними, оскільки базуються на теоретичних 
та науково-практичних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних авторів; 
законодавчих та нормативно-правових актів України та Міжнародних 
документів з питань стійкого розвитку, офіційних даних Державної служби 
статистики України; результатах аналізу діяльності підприємств 
машинобудування і висновках, зроблених у результаті власних досліджень.

Ознайомлення зі змістом дисертації та автореферату дозволяє констатувати 
глибину розроблення дисертантом досліджуваної проблематики, новизну її 
наукового доробку. Мету дослідження досягнуто, а завдання роботи виконані у 
повному обсязі. Дисертація має логічну структурну побудову, а її зміст повного 
мірою розкриває тему наукового дослідження:

Вдало підібрані методи дослідження: аналізу і синтезу, історичного 
узагальнення, системного аналізу, групування, графічний метод.

Запропоновані висновки і рекомендації логічні та відбивають зміст 
дослідження, випливаючи з положень дисертаційної роботи.

Відтак, дисертація Мурашко І. С. є завершеною науково-дослідною 
кваліфікаційною роботою із логічною, цілісною композицією, науковим 
стилістичним наповненням та авторською манерою викладення матеріалу, а її 
результати, висновки та рекомендації є науково обґрунтованими.

Новизна результатів наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації

Наукова новизна дисертаційної роботи Мурашко І. С. полягає в 
узагальненні теоретичних основ та удосконаленні методичних підходів щодо 
формування механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування.

Найбільш вагомими результатами, які характеризують новизну і 
розкривають повноту та зміст дисертаційного дослідження, є такі:

удосконалено:
- методичні підходи до формування механізму стійкого розвитку 

підприємств машинобудування з використанням збалансованої системи 
показників, згрупованими за економічною, екологічною, соціальною та 
енергетичною підсистемою, що дозволяє локально, швидко та ефективно 
реагувати на впливи внутрішнього та зовнішнього середовища, та, на відміну



від існуючих, доповнений додатковими підсистемами стійкого розвитку -  
«екологія» та «енергоефективність» (с. 160-167);

- методичні підходи до комплексного оцінювання рівня стійкого розвитку
підприємств машинобудування на підставі розроблених інтегральних 
показників економічного, екологічного, соціального та енергетичного розвитку 
(с. 168-176), які, на- відміну від існуючих, дозволяють визначити ступінь 
досягнення цілей за кожною підсистемою стійкого розвитку та пріоритети 
подальшого розвитку; формування сценаріїв розвитку підприємств на базі 
чотиримірного показника рівня стійкого розвитку, який, на відміну від 
існуючих, надають можливості визначити шляхи перерозподілу ресурсів між 
підсистемами стійкого розвитку з метою їх найбільш ефективного 
використання (с. 176-188); ;

набули подальшого розвитку:
- категоріально-понятійний апарат економічних досліджень, зокрема: 

поняття механізму стійкого розвитку підприємств, яке, на відміну від існуючих, 
передбачає застосування біонсмі,чного підходу та розглядається як динамічна 
система взаємопов'язаних та рзаємозалежних елементів, яка, отримуючи 
ресурси та інформацію з зовнішнього та внутрішнього середовища, впливає на 
них з використанням певних принципів, «навичок» та «досвіду», і спрямована 
на забезпечення збалансованості та рівноваги в отриманні економічних, 
соціальних, екологічних та енергетичних результатів діяльності в залежності 
від стратегічних цілей підприємства та стійкого розвитку (с. 37); 
формулювання змістовної характеристики механізму стійкого розвитку 
підприємств машинобудування через розширення його складових та 
інструментів («навички» та «досвід»), що не потребують свідомого впливу, 
здійснюються рефлекторно (с. 42-56);

- класифікація “факторів впливу на формування механізму стійкого 
розвитку підприємств машинобудування, зокрема виокремлено фактори 
спадковості, здатності протидіяти збурюванням зовнішнього середовища, 
поведінкові фактори, розміри підприємств та забезпечення функціонування 
механізму, які враховують особливості функціонування механізму стійкого 
розвитку у його взаємозв'язку із зовнішнім середовищем (с. 96-103);

- інструментарій реалізації механізму стійкого розвитку підприємств 
машинобудування через алгоритм, який, на відміну від існуючих, передбачає 
можливості зміни послідовності етапів в залежності від його тактичних цілей і 
дозволяє ураховувати особливості функціонування підприємства та його 
можливості для досягнення цілей стійкого розвитку (с. 147-149);

класифікація механізмів стійкого розвитку підприємств 
машинобудування, яка, на відміну від існуючих, передбачає виділення таких 
класифікаційних ознак, як напрям розвитку (еволюційний та індивідуальний) та 
підхід до функціонування (фізичний та біономічний) (с. 61-63); а також



принципів їх формування, зокрема виокремлено принципи здатності до 
навчання та автоматичності, які, на відміну від існуючих, враховують здатність 
підприємства до накопичення знань щодо стійкого розвитку, що сприяє 
підвищенню оперативності прийняття управлінських рішень (с. 60).

Характеризуючи в цілому новизну результатів наукових положень 
дисертаційної роботи, слід зазначити, що беззаперечна оригінальність 
дисертаційного дослідження полягає в обраній його проблематиці та 
важливості формування механізму стійкого розвитку підприємств 
машинобудування. Викладений матеріал результатів дослідження 
характеризується глибоким системним підходом щодо проблеми формування 
механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування.

Достовірність та об’єктивність результатів і пропозицій підтверджується 
логічною завершеністю виконаної дисертації, апробацію результатів 
дослідження на науково-практичних конференціях.

Значення роботи для науки і практики та шляхи використання
результатів дослідження

Теоретичне значення одержаних результатів роботи полягає у тому, що 
розроблено теоретико-методичне підґрунтя формування механізму стійкого 
розвитку підприємств машинобудування. Теоретичні положення, що 
становлять новизну дисертаційної роботи, використовуються у навчальному 
процесі Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (довідка про впровадження 
від 27.09.2018 р. № 190/1).

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у тому, що 
теоретичні положення, висновки та рекомендації, представлені у дисертації, 
набули практичного застосування у діяльності підприємств ТОВ 
«Механозбиральний універсальний завод» (довідка про впровадження від
17.09.2018 р. № 155/09), ТОВ «ЕлеваторПромСервіс» (довідка про
впровадження від 12.12.2018 р. № 99), ДП «45 експериментальний механічний 
завод» (довідка про впровадження від 23.10.2018 р. № 255), ТОВ «Смарт- 
Мерітайм Груп» (довідка про впровадження від 23.08.2018 р. № 111), ТОВ «МП 
«ЕнергоМаш» (довідка про впровадження від 24.01.2019 р. № 45), ДП 
«Миколаївський суднобудівний завод» (довідка про впровадження від
24.10.2018 р. № 73).

Оцінкаюформлення дисертації та змісту автореферату

Дисертація Мурашко Ірини Сергіївни є завершеною науково-дослідною 
роботою, іцо виконана авторкою самостійно на достатньо високому науково-



теоретичному рівні. -»Дисертація написана українською мовою та оформлена 
відповідно до положень, норм і правил МОН України.

Зміст автореферату повною мірою стисло висвітлює основні положення 
дисертації. Висновки та рекомендації, наведені в дисертації і авторефераті, а 
також у наукових працях Мурашко І. С., частково відрізняються деталізацією 
викладу, проте у значеннєвому відношенні ідентичні.

Дискусійні положення, недоліки і побажання

Незважаючи на загальну позитивну оцінку і змістовність викладу 
результатів наукового пошуку, обґрунтованість та достовірність висновків в 
дисертаційному дослідженні мають місце певні зауваження і дискусійні 
положення:

1. У першому розділі, досліджуючи підсистеми механізму стійкого 
розвитку підприємства, автор виокремлює економічну, екологічну, соціальну та 
енергетичну підсистеми (с. 26). Проте доцільно було б уточнити місце 
інформаційної та інноваційної складових стійкого розвитку, які є принципово 
важливими для забезпечення функціонування та розвитку підприємства, у 
наведених підсистемах

2. У другому розділі проведено аналіз розвитку підприємств 
машинобудування, зокрема, зазначено, який вплив чинять підприємства 
машинобудування на економічний, екологічний, соціальний та енергетичний 
розвиток країни (с. 73-95). Проведений аналіз доцільно було б доповнити 
визначенням загроз зовнішнього середовища для стійкого розвитку 
підприємств машинобудування, оскільки, як було наведено у роботі, вплив 
підприємства та зовнішнього середовища є взаємним.

3. У п. 2.2. були наведені фактори, що впливають на формування 
механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування, а також здійснено 
ранжування ступеня їх впливу шляхом опитування фахівців (с. 96-110). Але, 
доцільно було б здійснити ґрунтовніше пояснення порядку відбору факторів, 
які наведено в анкетах.

4. У дисертаційній роботі запропоновано впровадження збалансованої 
системи показників, згрупованими за економічною, екологічною, соціальною та 
енергетичними підсистемами (с. 161-165). Наукова значущість отриманих 
результатів була б вагомішою, якби автор з метою кращого розуміння 
економічного змісту наведених показників описав порядок їх розрахунку, а 
також обґрунтував визначення цільових значень показників.

5. У п. 3.2. удосконалено методичний підхід до оцінювання стійкого
розвитку підприємств машинобудування, зокрема сформовано інтегральні 
показники рівня стійкого розвитку за економічною, екологічною, соціальною та 
енергетичними підсистемами (с. 161). Наукова значущість отриманих



результатів була б вагомішою, якби автор навів ґрунтовніші пояснення до 
вибору підходу до формування інтегральних показників.

Вказані зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку цього 
дисертаційного дослідження, а лише можуть слугувати предметом наукової 
дискусії під час захисту представленої роботи.

Загальний висновок

Дисертаційна робота Мурашко Ірини Сергіївни «Формування механізму 
стійкого розвитку підприємств машинобудування» є завершеним науковим 
дослідженням, виконаним на актуальну тему. Робота містить теоретичні та 
методичні засади, науково-практичні рекомендації щодо формування механізму 
стійкого розвитку підприємств машинобудування.

Дисертаційна робота Мурашко Ірини Сергіївни на тему «Формування 
механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування» виконана на 
належному науковому рівні, відповідає вимогам нормативних документів МОРІ 
України до кандидатських дисертацій, зокрема, «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24 липня 2013 р. № 567 із змінами і доповненнями, а її автор -  Мурашко Ірина 
Сергіївна -  заслуговує присудження наукового ступеня кандидата економічних 
наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності).

Офіційний опонент:
кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри економічної кібернетики


