
  

 



 

на значну кількість наукових праць у площині вивчення економічного 

потенціалу будівельних підприємств, досліджень потенціалу їх розвитку 

дійсно бракує.  

З урахуванням вищезазначеного, розробка та наукове обґрунтування 

методичних засад створення ефективного інформаційно-аналітичного 

забезпечення оцінки потенціалу розвитку підприємств будівельної галузі»,  є 

важливим для всіх рівнів управління. Тому, тему дисертаційної роботи 

Угодникової Олени Ігоревни слід вважати актуальною. В роботі автором 

вирішено коло завдань теоретико-методичного і практичного характеру, які в 

комплексі мали досягти поставленої мети.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Теоретичну та практичну значимість роботи посилює зв'язок з планом 

науково-дослідних робіт в рамках розробок Національної металургійної 

академії України та Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова в межах державних бюджетних науково-

дослідних тем: «Методологія управління підприємствами різних 

організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний 

номер 0107U001126, 2006-2015 рр.): автором запропоновано методичні 

підходи до оцінки ПР БП з урахуванням вектору стратегічного розвитку; 

«Економіко-організаційне забезпечення функціонування підприємств 

житлово-комунального господарства в сучасних економічних умовах. Етап 4. 

Контроль якості послуг в моделі розвитку житлово-комунального 

господарства» (№ державної реєстрації 0112U001829, 2014 р.): здобувач 

запропонувала напрями вдосконалення підходів до оцінювання потенціалу 

розвитку підприємств будівельної галузі. 

2. Основні наукові результати, одержані автором,  їх новизна, 

ступінь обґрунтованості та достовірності. Метою дисертаційної роботи 

декларується розробка теоретико-методичних положень та практичних 

рекомендацій щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення 

оцінки потенціалу розвитку будівельних підприємств (с.6). Об’єктом 



 

дослідження є процес формування інформаційно-аналітичного забезпечення 

оцінки потенціалу розвитку будівельних підприємств. Предметом 

дослідження виступили теоретико-методичні підходи та практичний 

інструментарій формування інформаційно-аналітичного забезпечення оцінки 

потенціалу розвитку з урахуванням особливостей функціонування 

будівельних підприємств (с.7). 

Для досягнення мети у дисертаційній роботі поставлені і вирішувались 

наступні завдання:   систематизовано теоретичні положення до визначення та 

структуризації потенціалу розвитку (ПР) будівельних підприємств (БП); 

проаналізовано економічний, інвестиційний та інтелектуальний потенціали 

будівельних підприємств як структурні елементи потенціалу розвитку; 

узагальнено теоретичні положення щодо визначення поняття інформаційно-

аналітичного забезпечення оцінки потенціалу розвитку будівельних 

підприємств (ПР БП); визначено основні тенденції функціонування 

будівельної галузі України в цілому та будівельних підприємств зокрема, для 

пошуку напрямів формування інформаційно-аналітичного забезпечення 

оцінки ПР підприємств будівельної галузі; реалізовано напрями формування 

інформаційно-аналітичного забезпечення оцінки ПР БП; розроблено 

структурно-логічну модель інтегральної оцінки ПР БП; запропоновано 

методичний підхід до формування інформаційно-аналітичного забезпечення 

оцінки ПР БП; розроблено методичний підхід до зростання ефективності 

оцінки та реалізації ПР БП. 

Для вирішення поставлених завдань у дисертаційній роботі 

Угоднікова О.І. використовує наступні методи і моделі економічного 

дослідження: теоретичне узагальнення та систематизація,  статистичний 

аналіз, системно-структурний аналіз, метод експертних оцінок, економіко-

математичні методи,  узагальнення та систематизація інформації. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в отриманих 

особисто дисертантом результатах:  



 

удосконалено: 

- категоріальний апарат шляхом уточнення поняття «потенціал розвитку 

будівельних підприємств», що, на відміну від існуючих, визначено з точки 

зору сукупності елементів економічного, інвестиційного та інтелектуального 

потенціалів, формування яких забезпечується інвестуванням капіталу в 

діяльність БП для отримання економічного ефекту та досягнення 

стратегічних цілей (с. 18-19);  

- методичний підхід до формування інформаційно-аналітичного забезпечення 

потенціалу розвитку БП шляхом розрахунку його інтегральних компонентів, 

що, на відміну від існуючих, дозволило забезпечити комплексність та 

достовірність результатів оцінки на основі багаторівневої структури ПР БП 

(с. 153-159); 

- методичний підхід до визначення ефективності оцінки потенціалу розвитку 

БП на основі застосування графоаналітичної діаграми, що, на відміну від 

відомих, дозволило встановити співвідношення базових, планових та 

фактичних показників оцінки потенціалу розвитку БП для реагування на 

відхилення, можливості проведення корегуючих дій щодо його зростання (с.  

178-181); 

дістали подальшого розвитку: 

- класифікація потенціалу розвитку будівельних підприємств, що була 

згрупована у елементи економічного, інвестиційного та інтелектуального 

потенціалів, яка дозволяє сформувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

оцінки ПР БП (с. 84); 

- структурно-логічна модель інтегральної оцінки ПР БП, яка, на відміну від 

відомих, враховує результати розрахунку інтегрального показника 

потенціалу розвитку БП і дозволяє розробити підходи до визначення 

результативності використання потенціалу розвитку та шляхів забезпечення 

його зростання (с. 145); 

- напрями застосування матричного методу до визначення інтегрального 

показника потенціалу розвитку будівельних підприємств, що, на відміну від 



 

існуючих, базується на декомпозиції ПР БП і дозволяє забезпечити 

комплексність процесу оцінки (с. 154-158); 

- методичний підхід щодо проведення моніторингу відповідності базових, 

планових і фактичних показників оцінки потенціалу розвитку БП, у яких 

обґрунтовано доцільність використання контрольних карт Шухарда, що 

дозволило підвищити ефективність управління змінами у структурі ПР 

будівельних підприємств (с. 166-169). 

Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у 

дисертації, є в цілому обґрунтованими. Їх достовірність певною мірою 

забезпечена: 1) використанням результатів вивчення та узагальнення 

значного обсягу наукових праць, в яких висвітлюються питання щодо 

вдосконалення управління потенціалом будівельних підприємств; 2) 

достатньо грамотним володінням методами наукового дослідження.  

3. Зміст та завершеність дисертаційної роботи, відповідність 

встановленим вимогам. Дисертаційна робота відповідає встановленим 

вимогам, має традиційну структуру: вступ, три розділи, висновки, список 

використаних джерел, додатки. Матеріал роботи викладено в цілому з 

дотриманням логічної послідовності. Основні результати концентровано 

представлено у таблицях, графічному матеріалі, висновках. 

Основний зміст дисертації викладений на 186 сторінках, робота містить 

51 рисунок, 40 таблиць, 13 додатків на 42 сторінках. 

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням й 

висновкам, що наведені в дисертаційній роботі, відображає в цілому 

структуру та логіку викладеного в ній матеріалу. Оформлення дисертації та  

автореферату відповідає вимогам, встановленим МОН України. 

У першому розділі дисертації узагальнені підходи вчених до 

визначення понять «потенціал розвитку» та «інформаційно-аналітичне 

забезпечення» оцінки цього потенціалу. Надано авторське визначення 

сутності потенціалу розвитку та його структури з виділенням рівнів 

взаємозв’язків структурних елементів (с. 25). Доведено, що виявлення 



 

потенціалу розвитку пов’язане з економічним, інвестиційним та 

інтелектуальним потенціалами (с. 23-24). Визначено переваги та недоліки 

існуючих методів оцінки потенціалу на основі попередньо проведеного 

аналізу (с. 45). Розглянуто сукупність елементів потенціалу розвитку, що 

були згруповані з елементів економічного, інвестиційного та 

інтелектуального потенціалів (с. 25). Дисертантом доведено, що за 

результатами дослідження структури потенціалу розвитку будівельні 

підприємства мають сформувати відповідне інформаційно-аналітичне 

забезпечення його оцінки (с. 46-47).  

У другому розділі роботи проаналізовано тенденції трансформаційних 

процесів, які відбуваються у будівельній галузі України протягом останніх 

десятиріч (с.93-105), розглянуто особливості фінансового стану досліджених 

підприємств будівельної галузі (с. 106-132). Дисертантом доведено, що 

специфіка будівельної галузі істотно вплине на вимоги щодо формування 

інформаційно-аналітичного забезпечення оцінки потенціалу розвитку 

будівельних підприємств (с. 132). Заслуговують також на увагу 

систематизовані здобувачем концепції інформаційно-аналітичного 

забезпечення оцінки потенціалу розвитку підприємств будівельної галузі (с. 

133-140). 

У третьому розділі дисертантом запропоновано методичний підхід до 

формування інформаційно-аналітичного забезпечення потенціалу розвитку 

будівельних підприємств шляхом розрахунку інтегральних компонентів (с. 

151-159). Запропоновано методичний підхід до оцінки потенціалу розвитку 

будівельних підприємств, за яким пропонується застосовувати  

графоаналітичну діаграму (с. 178) та інтегральний показник оцінки даного 

потенціалу, розроблений на основі  використання матричного методу (с. 158-

159, 178). Дисертантом відзначено, що активізація потенціалу розвитку 

базуватиметься на застосуванні розроблених методик,  що сприятиме 

підвищенню ефективності моніторингу планових, фактичних, базових 



 

показників діяльності будівельних підприємств та показників оцінки й 

використання їх потенціалів (с. 178 - 182).  

4. Дискусійні положення та зауваження щодо дисертаційної 

роботи. 

Ряд положень, висновків й рекомендацій, наведених у поданій до 

захисту дисертаційній роботі, носять дискусійний характер та мають певні 

недоліки, а саме: 

1. У першому розділі було б доцільно чітко виокремити  проблемні 

питання, які не вирішенні у науковому плані, проте досліджуються у 

дисертації. До таких питань слід віднести: викладення теоретичних аспектів 

визначення поняття «потенціал розвитку», його структури; формулювання й 

розв’язання проблемних аспектів створення інформаційно-аналітичного 

забезпечення оцінки потенціалу розвитку будівельних підприємств.  

2. Підрозділ 1.1. перевантажено загально відомою науковою 

інформацією зокрема описом  поглядів окремих вчених на економічний, 

інвестиційний, інтелектуальний тощо потенціал в процесі з’ясування автором 

сутності терміну «потенціал розвитку» (с.16-19). Виявлені автором підходи 

до тлумачення  даного терміну (генераційно-інвестиційний, результуючий, 

комплексний)  (с.21) не роз’яснені в аспекті зв’язку з існуючими в науковій 

літературі майновим, результатним та витратним підходами. 

3. Викликає сумнів трактування потенціалу розвитку як 

недовикористаних, нереалізованих можливостей підприємства. В такому 

випадку в схемі рівнів формування потенціалу розвитку (рис. 1.1, с. 20) 

зайвим стає системний рівень, достатньо вирішити питання виявлення 

незадіяних резервів на функціональному рівні процесу управління.  

4. Не достатньо якісним з позицій вирішення проблеми дослідження    

потенціалу розвитку будівельних підприємств представляється аналіз 

банківсько-іпотечного сектору (табл. 1.15, с.73), при цьому слід зауважити, 

що тенденції, що спостерігаються у змінах банківсько-іпотечного сектору 



 

економіки, безсумнівно впливають на рівень потенціалу розвитку 

будівельних підприємств.   

5. Безумовно, з’ясування специфіки будівельної галузі (табл. 2.1, с.93; 

табл. 2.2, с.106)  є доречним за темою дисертації, але не зрозуміло, яким 

чином результати цього дослідження стали автору в нагоді при розробці 

схем, алгоритмів впровадження інформаційно-аналітичного забезпечення 

оцінки потенціалу розвитку будівельних підприємств. 

6. Робота містить також зауваження методичного характеру щодо 

необхідності: а) більш аргументованого обґрунтування вибору коефіцієнтів 

для розробки інтегрального показника оцінки потенціалу розвитку 

будівельних підприємств (підрозділ 3.1, с. 145); б) більш якісного   

викладення методики  графоаналітичної діаграми оцінки потенціалу розвитку  

досліджуваних підприємств. 

5. Наукове значення та практична цінність результатів 

дисертаційної роботи. Теоретичне значення дисертації полягає у: 

узагальненні поглядів вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо 

змістовної  характеристики потенціалу розвитку будівельних підприємств; 

аналізі економічного, інвестиційного та інтелектуального потенціалів 

будівельних підприємств як структурних елементів потенціалу розвитку; 

узагальненні теоретичних положень щодо визначення поняття інформаційно-

аналітичного забезпечення оцінки потенціалу розвитку будівельних 

підприємств; визначенні основних тенденцій функціонування будівельної 

галузі України в цілому та будівельних підприємств зокрема, для пошуку 

напрямів формування інформаційно-аналітичного забезпечення оцінки їх 

потенціалу розвитку; аналізі напрямів формування інформаційно-

аналітичного забезпечення оцінки потенціалу розвитку будівельних 

підприємств; розробці структурно-логічної моделі інтегральної оцінки 

потенціалу розвитку будівельних підприємств; розробці методичного підходу 

до формування інформаційно-аналітичного забезпечення оцінки потенціалу 

розвитку будівельних підприємств; розробці методичного підходу до оцінки  



 

потенціалу розвитку та ефективності його реалізації.  

Практичне значення результатів дисертаційної роботи полягає в тому, 

що теоретичні висновки дисертаційної роботи доведені до рівня конкретних 

положень і рекомендацій, придатних для практичного застосування на 

будівельних підприємствах щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного 

забезпечення потенціалу розвитку. Результати дослідження використовуються у 

діяльності: ПАТ «Трест Житлобуд-1» (акт № 989 від 16.09.2015 р.); КП 

«Жилкомсервіс» (акт № 689 від 23.09.2015 р.); КП «Харківблагоустрій» 

Московського району (акт № 711/2 від 7.10.2015 р.); ПАТ 

«Південспецатомненергомонтаж» (акт № 320/2 від 15.10.2015 р.). Наведені 

посилання на акти впровадження є додатковим аргументом щодо 

обґрунтованості  і достовірності наукових досліджень автора дисертаційної 

роботи, зроблених висновків і пропозицій. 

Повнота висвітлення положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. Основні результати дисертаційного дослідження 

були опубліковані у 26 наукових працях, серед них: 7 статей у наукових 

фахових виданнях України, 2 статті у збірниках, включених до міжнародних 

наукометричних баз IndexCopernicus, CrossRef, DASE, 3 розділи у 

колективних монографіях, 1 стаття у іноземній збірці, 13 тез доповідей на 

міжнародних та всеукраїнських конференціях. Публікації відображають  

основні положення, висновки та рекомендації, що містяться в дисертаційній  

роботі та свідчать про особистий внесок здобувача. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї та 

положення, що є результатом власної роботи дисертанта. 

Загальний висновок 

 

Оцінюючи дисертаційну роботу Угоднікової Олени Ігорівни 

«Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки потенціалу розвитку 

підприємств будівельної галузі» варто зазначити, що вона відповідає  

 



 

 
 


