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Актуальність обраної теми досліджень 

Серед основних пріоритетних стратегічних напрямів розвитку України є 

забезпечення гармонійного економічного, екологічного, соціального та 

енергетичного розвитку суспільства. Важливою умовою переходу України до 

стійкого розвитку є досягнення його підприємствами, зокрема підприємствами 

машинобудування, які відносяться до провідної галузі промислового комплексу. 

Збалансований економічний, екологічний, соціальний та енергетичний 

розвиток підприємств машинобудування передбачає одночасне зростання обсягів 

виробництва і реалізації продукції та скорочення негативного тиску на 

навколишнє середовище. Досягнення цілей стійкого розвитку підприємствами 

машинобудування з одного боку є їх суспільною відповідальністю, а з іншого – 

перехід до стійкого розвитку вимагає підвищення ефективності використання 

всіх видів ресурсів (фінансових, людських, матеріальних, енергетичних тощо), 

впровадження інноваційної екологічної продукції тощо, що сприяє зростанню 

ефективності діяльності підприємства та його конкурентоспроможності. 

Перехід до стійкого розвитку машинобудівними підприємствами передбачає 

формування ефективного механізму стійкого розвитку, який може забезпечити 

одночасний збалансований розвиток всіх підсистем підприємства, раціональний 

розподіл ресурсів між ними, а також надати можливості отримання оперативної та 

повної інформації щодо досягнення цілей стійкого розвитку. 

Підтвердженням актуальності теми, обраної для дослідження у дисертаційній 

роботі Мурашко І. С., є зв`язок з науково-дослідною темою ПрАТ «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»: 

«Проблеми та перспективи розвитку промислових і сільськогосподарських 

підприємств в Україні»» (державний реєстраційний номер 0117U00024), 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. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій та їх 

достовірність 

Основні положення представленого матеріалу, які містять певну наукову 

новизну, базуються на вивченні та застосуванні дисертантом результатів 

сучасних фундаментальних та прикладних досліджень вітчизняних та зарубіжних 

вчених, нормативно-правових актів України та Міжнародних документів з питань 

стійкого розвитку, матеріалів науково-практичних конференцій з економічної 

проблематики, результатах власних досліджень.  

Викладений у дисертації матеріал логічно поєднує теоретико-методологічні 

узагальнення дослідника та аналітичні розрахунки, які базуються на великому 

масиві інформації, поданої у матеріалах Державного комітету статистики 

України, публікаціях науковців та практиків, ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», ТОВ 

«Механозбиральний універсальний завод», ДП «45 експеременталний завод», ДП 

«Миколаївський суднобудівний завод», ТОВ «МП «Енергомаш», ТОВ 

«ЕлеваторПромСервіс», а також власних дослідженнях автора щодо формування 

механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування. Розрахунки, 

зроблені в дисертації, переважно виконані з використанням розроблених автором 

підходів, що забезпечило обґрунтованість наукових положень та висновків. 

Представлені пропозиції та рекомендації є цілком змістовними та 

обґрунтованими. Їх практичну цінність засвідчує апробація на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях, в роботі яких приймав участь дисертант. 

Наукові положення, висновки і рекомендації у повній мірі висвітлені у 15 

наукових працях, а саме: 7 статтях у наукових фахових виданнях України, 1 

статті у наукових виданнях інших держав, 7 публікаціях у матеріалах науково-

практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій 5,83 обл.-вид. арк. 

(особисто автору належить 5,21 обл.-вид. арк.). 

 

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 біономічного підходу та розглядається як динамічна 

система взаємопов`язаних та взаємозалежних 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.  47-149); 

- 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. 

 

Значення роботи для науки і практики та шляхи використання результатів 

дослідження 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці сукупності 

науково обґрунтованих і методично завершених рекомендацій щодо формування 

механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування, про що є відповідні 

довідки.  

Розроблені організаційно-економічні моделі механізму стійкого розвитку з 

використанням збалансованої системи показників та методика комплексної 

оцінки стійкого розвитку підприємства використовуються у практичній 

діяльності 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). 

Теоретичні положення, що становлять новизну дисертаційної роботи, 

використовуються у навчальному процесі Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» в області аналізу і прогнозуванні стійкого розвитку промислових 



підприємств у навчальному процесі під час викладання дисциплін: «Основи 

антикризового управління», «Аналіз господарської діяльності промислових 

підприємств», «Організація та методика економічного аналізу», «Фінансовий 

аналіз», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (довідка про 

впровадження від 27.09.2018 р. № 190/1). 

 

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату 

Дисертаційна робота Мурашко І. С. є науковою працею, виконаною особисто 

здобувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису. У роботі висвітлено 

підготовлені для прилюдного захисту наукові положення, результати 

дослідження здобувача та дані про їх впровадження. 

Дисертаційна робота написана діловою українською мовою. Матеріал 

викладено в логічній послідовності, робота характеризується цілісністю. Головні 

положення дисертаційної роботи достатньо повно висвітлені у авторефераті, 

зміст якого дозволяє зрозуміти основні ідеї виконаного дослідження. Зміст 

автореферату ідентичний з основними положеннями дисертації Мурашко І.С. 

 

Дискусійні положення, недоліки і побажання 

Поряд із визнанням наукової та практичної вагомості результатів 

дослідження, одержаних у дисертаційній роботі Мурашко І. С., доцільно вказати 

на наступні положення дискусійного характеру, недоліки та побажання: 

1. Досліджуючи змістовну характеристику механізму стійкого розвитку, 

автор наводить такі його елементи, як цілі та завдання, об`єкти та предмет, 

суб`єкти, принципи, функції, інструменти, важелі та методи, системи 

забезпечення та зв`язки між ними (с. 42-56). При цьому доцільно було б більш 

детально розглянути методи управління стійким розвитком. 

2. Автором розширена система принципів механізму стійкого розвитку, 

зокрема до визначених у літературі принципів соціальної відповідальності, 

збереження природного багатства, інноваційності, раціонального використання 

ресурсів, справедливості, екогармонійності, баланс інтересів, гармонізації 

внутрішнього і зовнішнього середовища, системності, адаптивності, цілісності, 

цілеспрямованості, динамічності, комплексності, прямого та зворотнього зв`язку, 

кооперації і командної роботи, надійності функціонування, дотримання правових 

норм, звітність, відкритість до діалогу, додано принципи «здатність до навчання» 

та «автоматичність» (с. 60). Доцільно було б уточнити, як саме запропоновані 

принципи відобразяться на формуванні механізму стійкого розвитку підприємств 

машинобудування. 



3. Використання експертних методів оцінки впливу факторів на 

формування механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування є 

обґрунтованим (с. 104-110). Проте експертні методи відрізняються певним 

суб`єктивізмом, тому доцільно було б зазначити фаховий склад вибраних 

експертів, що дозволило б оцінити якість проведеного дослідження, або 

використати більш точні методи оцінки. 

4. У другому розділі здійснено аналіз реалізації механізмів стійкого 

розвитку на підприємствах машинобудування (с. 110-142). Робота б виграла, 

якщо автором було б проаналізовано досвід формування механізмів стійкого 

розвитку на підприємствах машинобудування у провідних країнах світу, та з 

урахуванням цього обґрунтувати заходи, які б сприяли підвищенню ефективності 

механізму стійкого розвитку. 

5. У дисертації було сформовано алгоритм реалізації механізму стійкого 

розвитку, який включає такі етапи, як визначення стратегії підприємства 

(встановлення місії, бачення та стратегічних цілей), встановлення 

короткострокових цілей та завдань, діагностика «хвороб» і наявних ресурсів, 

обґрунтування інструментів забезпечення стійкого розвитку, розробка сценаріїв 

співвідношення складових стійкого розвитку, контроль за реалізацією та оцінка 

ефективності механізму стійкого розвитку (с. 147-149).  

По-перше, є дискусійним і потребує додаткового пояснення механізм зміни 

послідовності етапів в зазначеному алгоритмі в залежності від тактичних цілей 

підприємства. По-друге, для того, щоб підприємство ефективно функціонувало і 

стійко розвивалось, необхідно визначити методи безперервного контролю над 

заходами. У роботі доцільно було б більше уваги приділити засобам моніторингу 

стійкого розвитку підприємств машинобудування та виділити його етапи. 

6. Автором удосконалено організаційно-економічний підхід до формування 

механізму стійкого розвитку, зокрема запропоновано впровадження 

збалансованої системи показників, яка дозволяє чітко усвідомлювати цілі 

стійкого розвитку за підсистемами стійкого розвитку та контролювати їх 

досягнення. При визначені індикаторів стійкого розвитку викреслені такі групи, 

як економічні, соціальні, екологічні та енергетичні (с. 160-167). Було б доцільно 

також розглянути показники інноваційного та інвестиційного розвитку.  

7. Розроблені у третьому розділі сценарії розвитку підприємства на базі 

чотиримірного показника рівня стійкого розвитку передбачають перерозподіл 

ресурсів між підсистемами стійкого розвитку з метою їх найбільш ефективного 

використання (с. 176-188). Доцільно було б більш детально прописати порядок їх 

перерозподілу. 

 



 


