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«Формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства 

на основі збалансованої системи показників», подану на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами(за видами економічної діяльності) 
 
Актуальність теми дисертаційної роботи та її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами.  
Ефективна виробничо-господарська діяльність машинобудівних 

підприємств виступає запорукою розвитку економіки України в умовах 
сьогодення. Крім, того, машинобудування є однією з галузей спеціалізації 
України у сучасному міжнародному поділі праці, який перебуває під впливом 
глобальної тенденції інноваційного розвитку. Однак існує низка факторів, що 
стримують розвиток підприємств машинобудування, серед яких зношеність 
основних фондів, обмеженість власних фінансових ресурсів, недостатній 
обсяг впроваджених інноваційних розробок, жорсткі умови конкуренції на 
світовому ринку, тощо. Саме це обумовлює необхідність реалізації заходів, 
спрямованих на налагодження дієвого механізму стратегічного управління 
підприємством в напрямку надання пріоритетності формуванню таких 
стратегій розвитку, які виведуть їх діяльність на новий рівень, дадуть змогу 
ефективніше використовувати наявний ресурсний, фінансовий, кадровий, 
інтелектуальний та управлінський потенціал машинобудівних підприємств, 
розкриють їх конкуренті переваги з врахуванням загроз та можливостей 
зовнішнього середовища. 

У зв’язку з цим, тема дисертаційної роботи Побережного Р. О., що 
присвячена формуванню стратегій розвитку машинобудівного підприємства 
на основі використання новітніх і дієвих стратегічних інструментів – 
збалансованої системи показників є актуальною.  

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 
кафедри організації виробництва та управління персоналом НТУ «ХПІ» 
відповідно до завдань держбюджетних тем МОН України: «Формування 
організаційно – економічного механізму моніторингу інноваційної діяльності» 
(ДР № 01118U002284), у межах якої запропоновано підходи щодо оцінки 
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рівня сприятливості зовнішнього середовища до розвитку підприємств; 
«Розробка методології розвитку лідерського потенціалу національної 
гуманітарно-технічної управлінської еліти в інформаційному суспільстві» 
(ДР № 0115U000520), де надано рекомендації щодо розвитку кадрової 
складової збалансованої системи показників підприємства; госпдоговірної 
теми «Розробка організаційно-економічного механізму санації підприємства в 
підвищенні потенціалу підприємства» (ДР № 0112U005268), де здобувачем 
розроблено методичний підхід до оцінювання рівня загального розвитку 
підприємства у внутрішньому середовищі. 

 
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. 
Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у 

дисертації і винесені на захист, є обґрунтованими. Вони базуються на 
поглибленому вивченні та узагальненні значного обсягу наукових джерел з 
проблем процесу стратегічного управління розвитком та формування 
стратегій підприємств, з питань використання збалансованої системи 
показників для визначення та реалізації стратегій. 

У процесі дослідження здобувачем використано широкий арсенал 
сучасних загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: абстрактно-
логічний та структурно-логічний аналіз – для дослідження понятійного 
апарату; аналізу та синтезу – для визначення тенденцій діяльності 
машинобудівних підприємств на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях; 
багатовимірного факторного аналізу – для формування збалансованої системи 
показників; положення теорії нечітких множин, метод побудови функцій 
приналежності – для розмежування показників рівня розвитку 
машинобудівних підприємств у внутрішньому середовищі та сприятливості до 
розвитку у зовнішньому; експертний метод – для визначення рівня значущості 
складових розвитку та зовнішнього середовища; графічний – для побудови 
стратегічного профілю підприємств. 

Інформаційною базою дослідження є нормативні документи, 
статистичні дані офіційних матеріалів Державної служби статистики України і 
Головного управління статистику у Харківській області, дані статистичної 
звітності машинобудівних підприємств Харківського регіону. 
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Результати дисертаційної роботи повною мірою апробовані на 
Міжнародних науково-практичних конференціях: «Стратегія інноваційного 
розвитку економіки: - бізнес, наука, освіта» (Харків, 2010–2012 рр.), 
«Стратегія інноваційного розвитку економіки: - бізнес, наука, освіта» 
(Алушта, 2013 р.), «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 
освіта, здоров’я» (Харків, 2010–2015 рр.), «Дослідження та оптимізація 
економічних процесів» (Харків, 2010–2014 рр.), «Бізнес та інновації у 
сучасному світі» (Луганськ, 2012 р.), «Стратегії подолання економічної кризи: 
сутність та практичне застосування» (Одеса, 2012 р.), «Роль фінансово-
кредитного механізму у розвитку економіки країни» (Львів, 2013 р.), 
«Стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики у 2013 
році» (Київ 2013 р.), «Економічний ріст в умовах державно-приватного 
партнерства» (Дніпропетровськ, 2013 р.), «Нормативні, управлінські та 
міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку» (Львів, 2014 р.), 
«Стратегія та механізм прискореного інноваційного розвитку економіки 
України на засадах соціально-екологічної відповідності» (Вінниця, 2014 р.), 
«Принципи нової економіки України та формування її фінансово-
інвестиційної основи» (Дніпропетровськ, 2015 р.) та викладені у наукових 
працях здобувача.  

Дисертаційна робота Побережного Р. О. чітко структурована та 
викладена в логічній послідовності. Вона складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Зміст дисертації 
повністю розкриває її тему і сприяє вирішенню поставлених завдань.  

Характеризуючи рівень розкриття та вирішення завдань дослідження 
необхідно відмітити достатньо високу ступінь обґрунтованості й новизну 
наукових положень, висновків та рекомендацій дисертаційної роботи.  

Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в у 
створенні теоретично-методичного підґрунтя щодо формування стратегії 
розвитку машинобудівного підприємства на основі збалансованої системи 
показників. Оцінку нових наукових результатів, отриманих дисертантом в 
процесі виконання досліджень, можна звести до наступного: 

1. Удосконалена здобувачем класифікація видів розвитку підприємства 
за рахунок введення додаткових ознак «за спрямованістю внутрішніх 
можливостей розв’язання протиріч» (розвиток за рахунок фінансів, бізнес-
процесів, персоналу, клієнтів, інновацій та інвестицій) та «за впливом 
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складових ЗСП» (розвиток за перспективною складовою або проблемною 
складовою) (с. 35-38), підгрунттям якої є уточнене визначення поняття 
«розвиток підприємства» як процесу кількісно-якісних змін в результаті 
вирішення внутрішніх та зовнішніх щодо підприємства протиріч (с. 27-28), 
дозволяє більш аргументовано визначати пріоритетний напрям та відповідні 
стратегії розвитку машинобудівного підприємства; 

2. Удосконалення здобувачем традиційної моделі ЗСП (фінанси, бізнес-
процеси, клієнти, персонал) доповненням її інноваційно-інвестиційною 
складовою (с. 67-72) обґрунтовується відповідним ресурсно-функціонально-
компетентісним підходом до визначення складу та кількості перспектив ЗСП 
(с. 64-65), що дає змогу виявляти потенційні стратегічні здатності до розвитку 
машинобудівного підприємства на основі визначення внутрішніх протиріч за 
складовими ЗСП (с. 32-36) та обґрунтування шляхів їх розв’язання. 

3. Запропонована здобувачем структурно-логічна послідовність етапів 
формування стратегій розвитку машинобудівного підприємства на основі ЗСП 
(с. 77-82), відмінністю якої є врахування етапів: обґрунтування сукупності 
показників внутрішнього (за складовими ЗСП) (с. 78-79, с. 179-181) та 
зовнішнього середовища підприємства (с. 80, с. 210-212), оцінку рівня 
розвитку підприємства та сприятливості до розвитку зовнішнього середовища, 
формування матриці стратегій розвитку (с. 226-235) та побудову стратегічного 
профілю підприємства, дозволяє з більшим ступенем достовірності 
ідентифікувати корпоративні, конкурентні та функціональні стратегії 
розвитку (с. 236-239). 

4. Заслуговує уваги подальший розвиток здобувачем методичного 
підходу до оцінювання рівня загального розвитку машинобудівного 
підприємства (с. 183-200), відмінністю якого є використання системи 
часткових (с. 179-181) та інтегральних показників за складовими ЗСП (с. 186-
196), обґрунтованих використанням багатовимірного факторного аналізу 
(с. 168-178) та об’єднаних в узагальнюючий інтегральний показник рівня 
загального розвитку методом адитивної згортки з урахуванням значущості 
складових ЗСП (с. 196-198), що дозволяє більш об’єктивно оцінювати наявні 
ресурси та компетенції підприємства щодо реалізації пріоритетних заходів 
доцільних стратегій їх розвитку (с. 250-256). 

5. Цікавим з наукової точки зору є удосконалений здобувачем 
методичний підхід до визначення сприятливості зовнішнього середовища до 
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розвитку машинобудівних підприємств (с. 213-221), особливістю якого є 
врахування впливу загального (с. 87) та інноваційно-інвестиційного (с. 88-89) 
зовнішнього середовища за обґрунтованою системою часткових інтегральних 
(с. 215-217) та узагальнюючого інтегрального показника сприятливості 
(с. 218-220), що дозволяє ідентифікувати можливості зовнішнього середовища 
підприємства, які сприятимуть його розвитку в умовах інноваційно-
інвестиційної моделі розбудови національної економіки. 

6. Значний практичний внесок мають запропоновані здобувачем 
методичні рекомендації щодо визначення кількісних меж якісних ознак 
«низького», «середнього» та «високого» рівнів загального розвитку 
підприємства у внутрішньому середовища (с. 223-224) та сприятливості до 
розвитку у зовнішньому (с. 225-226) як в цілому для підприємства (с. 337-
342), так і за складовими ЗСП (с. 343-351), з використанням теорії нечітких 
множин, що забезпечує достовірність та наукову обґрунтованість ухвалення 
управлінських рішень з вибору стратегічних альтернатив розвитку 
машинобудівного підприємства. 

7. Дістало подальшого розвитку запропонована здобувачем модель 
формування стратегічного профілю машинобудівного підприємства (с. 236), 
яка базується на побудові континуумів розвитку складових ЗСП (с. 239), їх 
графічному об’єднанні та визначені «точок розвитку» з врахуванням якісного 
рівня інтегральних показників складових (с. 240-241), що дозволяє визначати 
найбільш перспективні конкурентні стратегії та формувати заходи 
стратегічного плану з їх реалізації (с. 250-256). 

Отримані автором наукові результати мають високий ступінь 
обґрунтованості, що підтверджується узагальненням значної кількості 
фундаментальних праць вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, 
використанням великого обсягу статистичної інформації, достатньою 
апробацією та впровадженням у виробництво. 

 
Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. 
Наукова значимість результатів проведеного дослідження полягає в 

тому, що вони носять прикладний характер, є обґрунтованими і спрямованими 
на формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств на основі 
збалансованої системи показників. 
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Підтвердженням практичної значущості роботи є те, що сформовані 
науково-методичні і практичні розробки були використані у діяльності 
ТОВ «Екотест» (м. Харків, довідка №14/11-2014 від 14.11.14 р.), ДП 
«Дослідний завод» ПАТ «Турбогаз» (м. Харків, довідка № 02/266-185 від 
10.02.15 р.), ВАТ «Турбоатом» (м. Харків, довідка № 3 від 06.03.15 р.), 
рекомендовані Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської 
облдержадміністрації для практичного використання на промислових 
підприємствах Харківського регіону (м. Харків, довідка № 03-44/1133 від. 
19.03.15 р), а також використовуються у навчальному процесі НТУ «ХПІ» при 
викладанні дисциплін «Стратегічне управління підприємством», 
«Антикризове управління», «Менеджмент організацій», «Стратегічний аналіз» 
(довідка від 23.04.15 р.) та впроваджені Українською інженерно – 
педагогічною академією в процес наукового дослідження (довідка №106-04-55 
від 05.05.15 р.). 

 
Повнота викладення наукових результатів дисертації в 

опублікованих працях. 
Основні положення та результати дисертаційної роботи достатньо повно 

опубліковані в 24 наукових працях, у тому числі 9 публікацій у наукових 
фахових виданнях України, 3 статті у закордонних наукових періодичних 
виданнях, 1 стаття у науково-періодичному виданні України, включеному до 
наукометричних баз; 2 розділи у колективних монографіях, 9 – у матеріалах 
конференцій  

У цілому, рівень і кількість публікацій та апробації матеріалів дисертації 
на конференціях повністю відповідають вимогам МОН України. 

Автореферат ідентичний за змістом з основними положеннями 
дисертації і достатньо повно відображає основні наукові результати, що 
отримані здобувачем. 

 
Відповідність оформлення дисертації чинним вимогам. 
За своєю структурою, обсягом і оформленням дисертація 

Побережного Р. О. відповідає вимогам МОН України щодо кандидатських 
дисертацій.  

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел з 253 найменувань, 16 додатків і офіційних документів 
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про впровадження результатів дослідження. Загальний обсяг дисертації 
складає 364 сторінки; з них 46 рисунків по тексту; 17 рисунків на 15 окремих 
сторінках, 98 таблиць по тексту; 61 таблиця на 65 окремих сторінках. Обсяг 
основного тексту дисертації становить 187 сторінок. Робота виконана в 
науковому стилі, її зміст викладено в чіткій логічній послідовності. 

Автореферат забезпечує ідентичність основних положень, висновків та 
пропозицій роботи, за структурою і технічним оформленням відповідає 
визначеними вимогами МОН України. 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 
Оцінюючи в цілому достатній рівень розробки теоретико-

методологічних і методичних положень, практичних рекомендацій, 
обґрунтованість наукових висновків та пропозицій, необхідно зазначити, що 
деякі положення є дискусійними.  

1. З метою досягнення методологічної єдності розрахунку інтегральних
показників рівня розвитку складових ЗСП (формула 3.1 підрозділ 3.1) та 
загального розвитку підприємства (формула 1.1, підрозділ 1.2) доцільно було 
б в інтегральному показнику загального розвитку машинобудівного 
підприємства (формула 1.1, с. 54) використати факторні навантаження як 
основні кількісні визначення коефіцієнтів значущості цих показників, 
оскільки використання експертного методу, запропонованого здобувачем, 
вносить певний суб'єктивний аспект у розгляд цієї проблеми. 

2. Дискусійним представляється твердження здобувача, що
пропонований ним метод багатовимірного факторного аналізу є найбільш 
доречним для вирішення завдань вибору системи показників оцінювання 
рівня розвитку складових ЗСП (параграф 3.1 дисертації ) та рівня 
сприятливості до розвитку складових зовнішнього середовища (параграф 3.2 
дисертації). По перше, аргументи автора з цього приводу не є в достатній мірі 
обґрунтованими, по друге, є ще ціла низка не менш дієвих методів, 
ефективність використання яких залежить від конкретних обставин.  

3. При визначенні розмежування якісних ознак інтегральних показників
рівня розвитку та рівня сприятливості за функціями приналежності (с. 223-
227), має місце суттєва розбіжність кількісних значень середнього рівня від 
0,18 до 0,75 за загальним рівнем розвитку та від 0,22 до 0,72 рівня 
сприятливості. На нашу думку, такий значний середній рівень є недостатньо 
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інформативним. Доцільним було б розмежувати середній рівень на 2 
додаткових: низький середній та високий середній, що підвищило б 
обґрунтованість прийняття управлінських рішень. 

4. В недостатній мірі надана економічна інтерпретація позиціювання
досліджуваних машинобудівних підприємств у матриці «рівень загального 
розвитку підприємства – рівень сприятливості зовнішнього середовища» (рис. 
3.3, с. 232). Поза увагою здобувача залишились можливі сценарії з точки зору 
майбутнього розвитку підприємств. Такий підхід до використання 
запропонованої матриці стратегій розвитку дав би змогу підприємству обрати 
ймовірний розвиток сьогочасних тенденцій.   

5. В дисертації стратегічні профілі побудовано для всіх досліджуваних
підприємств (с. 352-357, Додаток Н), проте є незрозумілим, чому стратегічний 
план реалізації визначених конкурентних стратегій розроблено лише для ВАТ 
«Турбоатом» (с. 249-256), яке займає найкращу позицію у матриці стратегій 
розвитку (рис. 3.3, с. 233). Більш доречним було б розробити такі стратегічні 
плани для підприємств, які мають низький рівень загального розвитку та 
займають найгірші позиції в матриці стратегій, що дало б більше користі для 
них, а впровадження цих програм підвищило б ефективність діяльності таких 
підприємств. 

6. У підрозділі 3.3 запропоновано обґрунтування послідовності заходів
стратегічного плану з реалізації конкурентних стратегій розвитку 
підприємства за допомогою комплексної оцінки значущості кожного заходу, 
що передбачає коригування визначеного резерву на його коефіцієнт 
значущості для досягнення головної мети. Здобувачу бажано було б уточнити 
розрахунок коефіцієнту значущості і-го заходу (формула 3.5, с. 252), який в 
представленому вигляді є не в достатній мірі зрозумілим.  

Проте зазначені зауваження та дискусійні положення не носять 
принципового характеру та не знижують загальної позитивної оцінки 
основних положень дисертаційної роботи, винесених здобувачем на захист. 

Загальний висновок. 
Дисертаційна робота Побережного Р. О. «Формування стратегії 

розвитку машинобудівного підприємства на основі збалансованої системи 
показників» є завершеною кваліфікаційною науковою роботою, яка 
присвячена вирішенню актуальної наукової та практичної проблеми розвитку 
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