


  
Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень 

дисертації 
Наукові положення, висновки та рекомендації, що виносяться на захист, 

мають достатній ступінь обґрунтованості. Чітко сформульовані мета і завдання, 
простежується їх узгодженість з предметом та об’єктом дослідження. 

Структура дисертаційної роботи визначена її метою і є цілісним 
комплексом послідовних розробок теоретичних положень, методичних й 
організаційних підходів та практичних рекомендацій щодо управління 
соціальною відповідальністю підприємництва в умов трансформаційної 
економіки України.  

Наукові положення, висновки і рекомендації, що наводяться у дисертації, 
обґрунтовані та достовірні, отримані автором самостійно. Вони базуються на 
нових теоретико-методологічних підходах до економіки та управління 
національним господарством в сучасних умовах. 

Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи є 
фундаментальні положення економічної теорії, теорії інституціоналізму, теорії 
інтелектуального та соціального капіталу, теорії інкременталізму, праці 
зарубіжних та вітчизняних вчених у сфері державного управління процесами 
соціальної відповідальності підприємництва. 

Для досягнення мети і виконання завдань дисертації використано 
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження середовища 
підприємництва: системної методології дослідження соціально-економічних 
процесів (п. 1.3); статистичного аналізу та порівняння для визначення рівня 
соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва (п. 2.2 та 2.3); 
регресійного аналізу впливу соціальної відповідальності підприємництва на 
макропоказники економіки (п. 2.1); групування, логічного та стратегічного 
аналізу для обґрунтування основ концепції соціальної відповідальності 
підприємництва (п. 3.1); інституційного аналізу соціальної відповідальності 
функціонування підприємництва (п. 3.2); системно-структурного аналізу для 
обґрунтування механізму управління соціальною відповідальністю 
підприємництва (п. 3.3). 

Вірогідність отриманих у дисертаційній роботі результатів та їхня 
повнота підтверджується результатами опрацювання значної кількості 
використаних джерел, оброблення статистичних даних, верифікацією розробок, 
апробацією результатів дослідження, про що свідчать представлені у 
дисертаційній роботі документи. 

Логіка дослідження, використання сукупності загальнонаукових та 
спеціальних методів та прийомів дослідження, всі види апробації результатів 
дисертаційної роботи, результати аналізу змісту дисертаційної роботи 
дозволяють зробити висновок про достатню обґрунтованість та достовірність 
положень, висновків та рекомендацій дисертаційної роботи. 

  
 
 



Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації 

 
Наукові результати дисертаційної роботи, які містять елементи наукової 

новизни, полягають у такому: 
1.Розвиток концептуальних засад державної політики управління 

соціальною відповідальністю. Зокрема, здобувачем обґрунтовано систему та 
визначено і охарактеризовано елементи системи соціальної відповідальності 
підприємництва, на с. 32-45 рукопису розроблені концептуальні засади 
механізму управління соціальною відповідальністю підприємництва, його 
інституційне і методичне забезпечення, уточнено понятійно-категоріальний 
апарат, зокрема підходи до тлумачення сутності поняття «соціальна 
відповідальність підприємництва» (с.39), визначено принципи державної 
політики, ідентифіковано суб’єкти, об’єкти та особливості державного 
регулювання соціальної відповідальності підприємництва. 

2. Розроблено концептуальну модель управління соціальною 
відповідальністю підприємництва, що враховує цілі, задачі, суб’єкти, об’єкти, 
методи, технології та принципи управління, дозволяє поглибити теоретичні 
положення системної методології управління за рівнями управління та рівнями 
відповідальності (с.70-75). Доведено, що в умовах трансформаційної економіки 
України, яка містить елементи економіки знань, інформаційної та креативної 
економік, системна методологія дослідження соціальної відповідальності 
підприємництва вимагає аналізу використання інтелектуального та соціального 
капіталу, їх потенціалів та критеріїв ефективності управління.  

3. Набув подальшого розвитку підхід до аналізування соціальної 
відповідальності підприємництва, зокрема запропоновано методику 
діагностики рівня соціальної відповідальності підприємництва та алгоритм її 
реалізації за рівнями управління. Застосування методики соціальної 
діагностики дає можливість в динаміці проаналізувати й оцінити стан та рівень 
соціальної відповідальності, систематизувати деструктивні чинники, виявити 
можливі резерви його зростання та залежно від одержаних прогнозів 
коригувати державне регулювання у соціальній сфері (с. 204-210). 

4. Визначено параметри відповідальності підприємницького сектора 
перед державою за видами підприємств та типами оподаткування. З метою 
виявлення детермінант у сфері соціальної відповідальності побудовані 
регресійні моделі та моделі трендів. Описаний аналітичний інструментарій є 
основою методики стратегічного моніторингу реалізованої відповідальності 
підприємництва перед державою. Встановлено, що на основі аналізу фіскальної 
відповідальності суб’єктів підприємництва та використання аналітичного 
інструментарію моделей тренду можна обґрунтувати напрями регулювання 
фіскальної політики України щодо розвитку малого та середнього 
підприємництва  (с. 103-106).  

5. Удосконалено інструментарій державної політики у сфері регулювання 
соціальної відповідальності підприємництва, а саме – розроблена методика 
моніторингу нереалізованої соціальної відповідальності підприємництва перед 



державою (сплата податків, кількість зайнятих) та персоналом (витрати на 
персонал, витрати на зарплату) (п.р. 2.2 дослідження). 

6. Розроблено інструменти та засоби імплементації світового досвіду 
формування національних моделей соціальної відповідальності з метою 
розробки концепції соціальної відповідальності підприємництва України. 
Визначено методи, способи, механізми та засоби регулювання, які 
відображають інституційні можливості реалізації національної концепції. 
Національну модель рекомендовано розвивати на поєднанні формальних та 
неформальних інститутів, діалогічної концепції соціальної відповідальності 
підприємництва та стратегії соціальної відповідальності підприємництва 
(с. 161-164,170). 

 
Повнота викладу основних результатів дисертаційної роботи в 

наукових фахових виданнях 
 

Наукові положення та результати дисертаційної роботи, висновки та 
рекомендації знайшли відображення у вітчизняних та іноземних наукових 
виданнях. За результатами дослідження опубліковано 24 наукові праці 
загальним обсягом 68,59 д.а., з них 10 статей у наукових фахових виданнях, у 
тому числі 4 статті у виданні України, яке включене до міжнародних 
наукометричних баз, 12 тез доповідей за матеріалами конференцій.  

В опублікованих працях знайшли відображення положення наукової 
новизни висновки  за  результатами  дослідження,  зафіксовано  особистий  
внесок дисертанта в розробці зазначеної наукової проблеми. Особисто автору 
належить 8,78 д.а. 

Кількість наукових праць за темою дисертаційної роботи та повнота 
відображення положень роботи у таких працях відповідають чинним вимогам 
щодо публікації результатів дослідження для дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук.  

Ознайомлення з публікаціями дозволяє стверджувати, що в них 
висвітлені основні положення наукового дослідження. Основні методологічні 
засади, наукові розробки і результати дослідження доповідалися й отримали 
позитивну оцінку на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференціях. 

В авторефераті дисертації грамотно і логічно викладено зміст дисертації, 
що забезпечує ідентичність основних положень, висновків і пропозицій 
дисертаційної роботи і автореферату.  

Зміст автореферату, його структура повністю відповідає основним 
положенням, висновкам і рекомендаціям дисертаційної роботи. 

У науковій роботі сформовано сукупність теоретико-методологічних 
положень і рекомендацій, які характеризуються науковою новизною, є 
слушними, заслуговують всебічної підтримки та свідчать про конкретний 
особистий внесок автора у розвиток теорії та практики управління соціальною 
відповідальністю підприємництва. Варто зауважити, що усі пункти наукової 



новизни відповідають паспорту спеціальності 08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством. 

 
Значення дослідження для науки і практики, перспективи 

використання його результатів 
 

Основні наукові положення дисертаційної роботи доведено до рівня 
практичних рекомендацій і методичних напрацювань, що в комплексі 
формують підґрунтя для розроблення та впровадження у практичну діяльність. 

Переважна більшість сформульованих у роботі науково-практичних 
рекомендацій є обґрунтованими та знайшли практичне застосування у роботі 
окремих установ, що підтверджується відповідними документами. Теоретичне і 
практичне значення одержаних результатів полягає у розробці рекомендацій 
щодо удосконалення управління соціальною відповідальністю підприємництва 
за умови впровадження національної концепції соціальної відповідальності 
підприємництва, удосконалення інституційних основ її впровадження та 
механізмів регулювання. 

Аналітичні оцінки та прикладні рекомендації ефективного використання 
інструментів державного регулювання соціальною відповідальністю 
підприємницьких структур та вдосконалення соціальної політики з 
використанням рекомендацій міжнародних організацій та досвіду країн ЄС 
використані у роботі Управління економіки та транскордонного 
співробітництва виконавчого комітету Львівської ОДА (довідка № 769/18 від 
07.03.2018 року). 

Методичні положення дисертаційної роботи щодо управління соціальною 
відповідальністю підприємницьких структур та висновки щодо необхідності 
ефективного використання інтелектуального та соціального капіталу, 
формування кодексів етики як передумов підвищення ефективності 
функціонування підприємницьких структур були використані у діяльності ПАТ 
“Концерн ГАЛНАФТОГАЗ” (довідка № 632 від 08.05.2018 року). 

Результати дослідження використовувались у навчальному процесі при 
підготовці навчально-методичних матеріалів в межах дисциплін: “Соціальна 
відповідальність”, “Державне регулювання економіки”, “Основи економічної 
теорії”, “Політична економія”, “Макроекономіка”, “Регіональна економіка”, 
“Національна економіка”, “Стратегія підприємств” у Львівському торговельно-
економічному університеті (довідка № 5/01-1.08 від 15.02.2018 року). 

 
Оцінка змісту дисертаційної роботи та її завершеності, зауваження та 

дискусійні положення 
 

Аналіз змісту та структури дисертаційної роботи, викладених в ній 
теоретичних положень, науково-методичних і прикладних розробок, 
дозволяють оцінити її позитивно. Результати дослідження відповідають меті та 
поставленим завданням. Робота викладена у логічній послідовності, 
літературною українською мовою, оформлена у відповідності з вимогами 



Відзначаючи високий рівень науково-теоретичного обґрунтування та 
переконливість теоретичних, аналітичних і методичних положень дисертації 
Мойсеєнко І.В. змістовність і логіку викладення матеріалів дослідження, 
необхідно висловити зауваження та виділити дискусійні положення: 

1. У п.р. 1.1 дослідження здобувач на достатньо високому рівні розкриває 
поняття відповідальності та зокрема соціальної відповідальності. Разом із тим, з 
огляду на тему, об’єкт і предмет  дослідження слід було глибше розкрити 
теоретико-методичну сутність та показати авторське бачення поняття 
«підприємництво», а саме – на якому рівні воно досліджується, які види 
економічної діяльності розглядаються, які частини господарської діяльності 
враховуються і т.д. Це дозволило б звузити предмет дослідження та 
забезпечити його подальше більш ґрунтовне вивчення. У тому числі доречніше 
було звузити «поле» дослідження до одного з секторів підприємництва – 
наприклад, сектору малого підприємництва. 

2. У п.р. 1.1, а також й в тексті автореферату (с. 7) здобувач наводить 
власне визначення СВП, де оперує такими аспектами, як «відповідальність усіх 
суб’єктів», «економічний, соціальний та екологічний виміри», «вплив на 
суспільство і навколишнє середовище». Очевидно, що всі ці аспекти в 
достатній мірі не проаналізовані у розділах 2 та 3 дослідження. У роботі 
доцільно було навести більш деталізований перелік аспектів, що формують 
соціальну відповідальність. 

3. У першому розділі дослідження слід було навести наявні на сьогодні 
результати відносно теоретико-методичного забезпечення державної політики у 
сфері регулювання СВП, тобто які державою можуть застосовуватися 
механізми, інструменти, засоби, важелі впливу на суб’єктів підприємництва з 
метою мотивування їх до соціально відповідальної поведінки. Адже наведена 
на рис. 1.3 (с. 68 дисертації) та на рис. 1 (с. 8 тексту автореферату) 
концептуальна модель системи управління СВП не дає відповіді на питання 
яким чином державою регулюється СВП. 

4. У п.р. 2.1 здобувач використовує поняття «податкової 
відповідальності». Як відомо, податкова відповідальність є видом юридичної 
відповідальності (а не соціальної), що настає за порушення встановлених 
державою норм податкового законодавства, зокрема несплату податків. Відтак, 
викликає питання доцільності складання рівняння регресії залежності рівня 
тінізації економіки від податкової відповідальності бізнесу. 

5. У п.р. 2.3 здобувач здійснює розрахунок інтегрального показника рівня 
соціальної відповідальності cуб’єктів підприємництва – формула на с. 140 
дисертації та формула 3 на с. 11 тексту автореферату. Проте, незрозумілими 
залишилися: 1) логіка ділення значень низки потенціалів на дохід підприємства, 
2) методика оцінювання потенціалів, 3) діапазон значень, в яких може 
перебувати інтегральний індекс, 4) логіка трактування інтегрального значення. 

Показані здобувачем напрями витрат не розкривають в повній мірі 
сутність визначених потенціалів. 

Дискусійною є сама доцільність розрахунку інтегрального показника 
СВП, оскільки соціальна відповідальність є внутрішньою добровільною 



політикою підприємства. 
У другому розділі дослідження напрошувався інший підхід до 

оцінювання СВП, зокрема через ідентифікацію проблемних аспектів відносин 
представників підприємництва за напрямами: персонал, територія 
господарювання, держава, місцеві громади, контрагенти і так далі. 

6. В ході дослідження здобувачем не ідентифіковані проблемні аспекти 
соціальної відповідальності підприємництва диференційовано за (1) секторами 
мікро, малого, середнього і великого бізнесу, (2) видами економічної 
діяльності, (3) в територіальному аспекті, (4) за формами власності та 
організаційно-правовими формами і т.д. Це дозволило б напрацювати більш 
конкретні пропозиції для органів влади відносно стимулювання соціальної 
відповідальності підприємництва в Україні. 

7. У третьому розділі роботи розроблено організаційний механізм 
управління соціальною відповідальністю підприємництва. Проте, не визначені 
конкретні заходи, які має реалізувати держава для його впровадження. 

8. Неповністю розкритим у дослідженні залишився аспект «… в умовах 
трансформаційної економіки України», що є частиною назви дисертації. 

Однак, висловлені критичні зауваження і дискусійні положення не 
впливають на загальну позитивну оцінку дисертації та не знижують наукової й 
практичної значущості роботи. 

 
Загальна оцінка дисертації та її відповідність встановленим вимогам 
 
Дисертація Мойсеєнко Ігоря Валентиновича є завершеним самостійним 

дослідженням актуальної науково-практичної проблеми управління соціальною 
відповідальністю підприємництва. Робота містить всі необхідні елементи 
наукового аналізу, є результатом самостійного дослідження, в якому отримано 
нові науково-обґрунтовані теоретико-методологічні та практичні результати, 
що мають важливе значення для вітчизняної економіки та науки. 

Наведені в роботі наукові положення та одержані наукові результати є 
авторським розв’язанням науково-прикладної проблеми, що полягає в 
обґрунтуванні теоретико-методологічних підходів та науково-прикладних 
рекомендацій щодо управління соціальною відповідальністю підприємництва в 
умовах трансформаційної економіки України. 

Логіко-структурна побудова дисертаційної роботи демонструє володіння 
автором методологією наукового дослідження, забезпечує доступність 
сприйняття викладеного матеріалу. Усі положення, винесені на захист, мають 
наукову новизну. 

Тематика проведено дослідження є актуальною і відповідає пріоритетним 
напрямам державної політики України в сучасних умовах ринкового 
господарювання та необхідності соціалізації економіки. Тема та зміст 
дисертаційної роботи відповідає паспорту спеціальності 08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством. Результати дослідження слугуватимуть 
підґрунтям до вдосконалення підходів до впровадження національної моделі 
соціальної відповідальності підприємництва в Україні 



  
 


