
 
 



З огляду на це вибір, обґрунтування та реалізація інвестиційних 

проектів є актуальною проблемою для промислових підприємств, вирішення 

якої може бути найбільш ефективним при використанні організаційно-

економічного механізму. Організаційно-економічний механізм сприяє 

найбільш ефективному використанню обмежених ресурсів, забезпечує 

дотримання термінів реалізації інвестиційного проекту, дозволяє 

ідентифікувати ризики інвестиційних проектів, та забезпечує їх розподіл між 

учасниками проекту та мінімізує можливі втрати.  

Зважаючи на вищезазначене, тема дисертаційної роботи Крилова Д.В. є 

актуальною і своєчасною. Такою, що відповідає сучасним потребам теорії та 

практики.  

Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної роботи 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького 

національного університет «Механізм вдосконалення процесу управління 

інвестиційно-інноваційним розвитком регіону» (номер державної реєстрації 

0116U004852),  де автором запропоновано та обґрунтовано доцільність 

використання механізму забезпечення розвитку інвестиційного потенціалу 

промислового підприємств.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Аналіз змісту дисертаційної роботи та автореферату  дає можливість 

стверджувати, що сформовані автором висновки і рекомендації, 

запропоновані наукові положення характеризуються достатньо високим 

рівнем достовірності та обґрунтованості. Це підтверджується проведеним 

автором  ґрунтовним аналізом праць вітчизняних та зарубіжних вчених-

економістів, що відповідають визначеній тематиці дисертаційного 

дослідження: щодо проблем реалізації інвестиційних проектів, особливостей 

формування та функціонування організаційно-економічного механізму 

інвестиційних проектів, управління інвестиційними проектами тощо. 

Автором в процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні 

методи. Достовірність одержаних результатів підтверджується аналізом 

значного масиву офіційного статистичного матеріалу, проведеною 

апробацією одержаних результатів на міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях, друком у наукових виданнях, впровадженням 

авторських пропозицій у діяльність промислових підприємств, що 

підтверджується довідками про впровадження.  

 

3. Структура та зміст дисертаційної роботи.  

Дисертаційна робота логічно структурована, складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації складає 490 сторінок, основний зміст роботи 

викладено на 369 сторінках тексту. За змістом, структурою, обсягом, стилем 

викладання, послідовністю та аргументованістю викладання матеріалів 

дослідження дисертаційна робота повною мірою відповідає вимогам до 



дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 

вимогам Міністерства освіти і науки України. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методологічні 

основи формування та реалізації інвестиційних проектів» (с. 19-84) 

дисертантом визначено ознаки та наведено особливості реалізації 

інвестиційного проекту (с. 19-29), систематизовано підходи до класифікації 

інвестиційних проектів, визначено особливості та характеристики  

класифікаційних ознак (с. 30-39), розкрито сутність управління 

інвестиційними проектами, визначено особливості управління проектами з 

урахуванням дії чинників оточуючого середовища (с. 40-43), 

систематизовано і виокремлено етапи процесу управління інвестиційними 

проектами, з’ясовано особливості даних етапів (с. 44-59), що дало 

можливість автору удосконалити механізм забезпечення розвитку 

інвестиційного потенціалу промислового підприємства (с. 60-80). 

Другий розділ дисертаційної роботи «Методологічні засади 

організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів 

підприємств» (с. 85-148) присвячений визначенню характеристик  регульованих 

і нерегульованих чинників впливу на формування організаційно-економічного 

механізму реалізації інвестиційних проектів (с. 85-102). Автором 

представлено аналіз підходів до  розроблення організаційно-економічного 

механізму реалізації інвестиційних проектів та охарактеризовано важелі, 

інструменти, підсистеми управління даного механізму (с. 103-122). Проведений 

аналіз наукових підходів дозволив запропонувати методологію реалізації 

організаційно-економічного механізму впровадження інвестиційного проекту 

(с. 123-136) та доповнити принципи реалізації організаційно-економічного 

механізму (с. 137-145).  

У третьому розділі дисертаційної роботи «Сучасний стан реалізації 

інвестиційних проектів на промислових підприємствах» (с. 149-224) 

дисертантом встановлено взаємозв’язок функціонування організаційно-

економічного механізму та процесу реалізації інвестиційних проектів на 

підприємствах харчової промисловості (с. 149-169), охарактеризовано стан 

реалізації інвестиційних проектів та визначено необхідність їх впровадження 

на промислових підприємствах (с. 170-191), а також розкрито особливості 

діяльності промислових підприємств в сучасних умовах та визначено 

необхідність розвитку організаційно-економічного механізму реалізації 

інвестиційних проектів (с. 192-219).  

У четвертому розділі дисертаційної роботи «Методологічні підходи до 

оцінки ефективності розвитку організаційно-економічного механізму реалізації 

інвестиційних проектів на промислових підприємствах» (с. 225-300) автором 

запропоновано методологічний підхід до комплексного оцінювання 

ефективності інвестиційних проектів промислових підприємств (с. 225-242) 

та розроблено модель реалізації інвестиційних проектів (с. 243-276).  

П’ятий розділ дисертаційної роботи «Розробка методологічних засад 

оцінки ефективності інвестиційних проектів з урахуванням подальшого 

розвитку їх організаційно-економічного механізму» (с. 301-392) містить 



положення щодо розвитку організаційно-економічного механізму 

інвестиційних проектів шляхом розроблення системи управління 

інвестиційними проектами на підприємствах (с. 301-328), оцінювання 

синергетичного ефекту процесів розвитку організаційно-економічного 

механізму інвестиційних проектів за умови визначення фінансового, 

інвестиційного, організаційного, економічного, екологічного і соціального 

ефектів (с. 329-355), забезпечення управління організаційно-економічним 

механізмом реалізації інвестиційного проекту в системі прогнозування 

ефективності даного механізму (с. 356-388). 

Зроблені автором висновки і рекомендації логічно випливають із 

проведеного дослідження.  

 

4. Наукова новизна одержаних результатів. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи та автореферату 

дозволило у сформульованих автором положеннях роботи  виокремити 

елементи наукової новизни, чітко визначити основні положення, висновки і 

пропозиції автора, що відображають належний науковий рівень дисертанта.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в опрацюванні 

теоретичних, методичних, методологічних і практичних положень, 

спрямованих на розвиток організаційно-економічного механізму та розробку 

практичних рекомендацій щодо реалізації інвестиційних проектів на 

промислових підприємствах.  

Сутність наукової новизни основних результатів дослідження 

Крилова Д.В. полягає в наступному:  

1. Набула подальшого розвитку теорія інвестиційної діяльності. 

Уточнено зміст понять «інвестиційний проект» (с. 26-29), розширено 

класифікацію інвестиційних проектів шляхом визначення класифікаційних 

ознак: за ступенем фінансової стійкості, за характером окупності та 

характером дії ризику, за результативністю проекту (с. 30-39),  визначення 

терміну «управління інвестиційним проектом» (с. 40-43), уточнено процес 

управління інвестиційним проектом на підприємстві шляхом його поділу на  

первинні, вторинні та функціональні етапи (с. 44-53).  

2. Удосконалено механізм забезпечення розвитку інвестиційного 

потенціалу промислового підприємства, що дає змогу активізувати 

інвестиційну діяльність, досягнути визначених цілей та забезпечити 

зростання потенціалу підприємства (с. 63-77). 

3. Удосконалено теоретико-методичний підхід до визначення 

організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на 

промислових підприємствах (с. 104-122). 

4. Доповнено принципи функціонування організаційно-

економічного механізму, що дозволяє налагодити взаємодію між складовими 

елементами механізму та підвищити його ефективність (с. 137-145).  

5. Запропоновано методологію оцінювання ефективності 

інвестиційних проектів на промислових підприємствах, що базується на 

поєднанні традиційних методів розрахунку показників економічної та 



фінансової інвестиційного проекту з методами оцінювання привабливості 

проекту, що сприятиме активізації інвестиційної діяльності підприємства та 

об ґрунтуватиме доцільність  участі в проекті для його учасників (с. 237-242).  

6. Розроблено модель реалізації інвестиційних проектів як результат  

розвитку організаційно-економічного механізму. Запропонована модель 

дозволяє здійснити ранжування отриманих за математичними методами 

результатів, основу яких  покладено розрахунок очікуваних інвестиційного, 

економічного, організаційного ефектів, які можуть бути отримані в 

результаті реалізації  інвестиційного проекту (с. 247-276). 

7. Розроблено методичний підхід до оцінювання синергетичного 

ефекту процесів розвитку організаційно-економічного механізму 

інвестиційних проектів, який передбачає оцінку очікуваного синергетичного 

ефекту в цілому та окремо для кожного виду ефекту, тобто фінансового, 

інвестиційного, організаційного, економічного, екологічного і соціального 

ефектів з можливостями встановлення ефективності інвестиційного проекту 

(с. 330-355). 
Таким чином, представлені у дисертаційній роботі результати 

дослідження мають наукову новизну і спрямовані на вирішення важливої 
наукової проблеми –  розроблення теоретичних, методологічних та 
прикладних засад реалізації інвестиційного проекту за умови розвитку 
організаційно-економічного механізму на підприємстві. 
 

5. Відображення висновків і пропозицій в роботах, опублікованих 

автором дисертації.  

Основні положення і результати дисертаційної роботи, відповідно до 

чинних вимог, викладені у статтях, виданих у фахових наукових виданнях (у 

т.ч. таких, що внесені до міжнародних наукометричних баз даних), у 

наукових періодичних виданнях інших держав, а також у друкованих 

матеріалах наукових конференцій. Зокрема, за темою дисертаційної роботи 

автором опубліковано 50 наукових праць, а саме: одна одноосібна 

монографія, 2 розділи у колективних монографіях; 20 статей у наукових 

фахових виданнях України, 15 із яких у журналах, що внесені до 

міжнародних науковметричних баз даних, 1 стаття у виданні, яке не є 

фаховим, але включено до міжнародних наукометричних баз даних, та 4 

статті у наукових періодичних виданнях інших країн, 22 тезах доповідей.  

Опубліковані результати наукового дослідження відповідають 

встановленим вимогам, в них викладено основні  положення дисертаційної 

роботи.  

 

6. Теоретична та практична цінність результатів дослідження. 

Дисертаційна робота Крилова Д.В. є вагомим внеском у розвиток теорії 

та практики економічної науки.  

Отриманні у дисертаційній роботі результати, сформовані наукові 

положення, висновки та рекомендації є достатньо глибоко аргументованими 

та отримані при використанні сучасних методів наукових досліджень.  



У дисертаційній роботі Крилов Д.В. вирішив актуальну наукову 

проблему.   
Основні теоретико-методологічні положення дисертаційної роботи 

використовуються у навчальному процесі економічного факультету 
Запорізького національного університету під час викладання навчальних 
дисциплін «Аналіз інвестиційних проектів», «Інвестування», «Економіка і 
організація інноваційної діяльності», «Інвестиційне кредитування», 
«Інноваційний розвиток підприємств» (довідка № 01-15/324 від 
29.06.2016 р.).  

Основні результати наукового дослідження знайшли використання у 

діяльності підприємств, що підтверджено довідками: ПАТ «Вінницький 

олійножировий комбінат» (довідка № 01/694 від 12.05.2016 р.), ПрАТ 

«Вовчанський олiйноекстракцiйний завод» (довідка № 899 від 27.07.2016 р.), 

ПрАТ «Мелітопольський олiйноекстракцiйний завод» (довідка № 188/1/01 від 

14.07.2016 р.), ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» 

(довідка № 121 від 27.05.2016 р.), ПрАТ «Пологівський олiйноекстракцiйний 

завод» (довідка № 1657/1/04 від 29.08.2016 р.), ПАТ «Чернівецький олійно-

жировий комбінат» (довідка № 254 від 16.06.2016 р.). 

 

7. Ідентичність змісту автореферату та основних положень 

дисертації. 

Автореферат дисертації відповідає встановленим вимогам Міністерства 

освіти і науки України до дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук (зокрема, пунктам 9, 10, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів»). Зміст автореферату повною мірою 

відображає основні положення, висновки і пропозиції дисертаційної роботи, 

достатньо ґрунтовно розкриває всі положення наукової новизни, 

представлені у дисертації, дає повне уявлення про здобутки наукової роботи, 

що виносяться на захист. 

 

8. Використання результатів кандидатської дисертації. 

Матеріали, висновки і науково-методичні результати дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Крилова Д.В. 

«Удосконалення механізмів управління заповідними територіями північного 

причорномор`я», яку було захищено у 2009 році за спеціальністю 08.00.06 – 

економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, не 

використовувалися у дисертації, яку подано на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук. 

 

9. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

написана у науковому стилі, її зміст викладено у чіткій логічній формі та 

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. Робота 



відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). За обсягом і 

оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, що встановлені 

МОН України до докторських дисертацій. 

10. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Підкреслюючи актуальність дослідження, його наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, слід зазначити наступні 

зауваження до дисертаційної роботи в порядку викладення результатів 

дослідження:  

1. Визначаючи наукову новизну дисертаційної роботи, автор 

зазначає, що ним удосконалено методологію використання організаційно-

економічного механізму реалізації інвестиційного проекту на промисловому 

підприємстві. Проте ознайомлення із запропонованим підходом (с.124-136), 

дає можливість стверджувати, що мова може йти про удосконалення 

теоретико-методичного підходу.    

2. В роботі представлене авторське визначення інвестиційного 

проекту (стор.26), яке дозволяє зрозуміти позицію автора щодо ролі та місця 

інвестиційних проектів в діяльності підприємства. Проте  виникає запитання, 

чому автор наголошує при визначенні можливостей підприємства, що 

відкриваються при реалізації проекту, на зміні спеціалізації (с. 26). Можливо 

в цьому разі варто було б наголосити на можливості як зміни спеціалізації, 

так і диверсифікації діяльності. 

3. При поданні теоретичного матеріалу  автором проведено 

глибокий теоретичний аналіз. На думку рецензента подача матеріалу мала б 

більш структурований вигляд, якщо автором було б узагальнено погляди 

науковців шляхом групування точок зору і визначенням загальних підходів 

до економічних категорій, що аналізуються.   

4. Описуючи поділ інвестиційних проектів за характером окупності 

(платоспроможності), автор наголошує на тому, що неокупні проекти 

користуються незначним успіхом, оскільки ефективність виробничої 

діяльності підприємства зменшується та відповідно скорочується сума 

чистого прибутку, зростають збитки та зростає собівартість продукції (с.37). 

Проте інвестиційні проекти можуть бути спрямовані на досягнення 

соціального ефекту і тому розрахувати окупність проекту в цьому разі доволі 

складно, тому що прямий економічний ефект у таких проектах відсутній.  

5. Визначаючи класифікаційну ознаку інвестиційних проектів за 

ступенем доходності  (с. 38), автор пропонує їх розподіляти на 

високодоходні, помірно доходні та благодійні. В цьому разі доцільно було б 

ввести межі, які б визначали можливість віднесення інвестиційних проектів 

до однієї із груп та доповнити класифікацію малодоходними проектами. 

6. Аналізуючи існуючі підходи до етапів процесу управління 

інвестиційними проектами (c. 39-50), автору доцільно було б звернути увагу 

на підхід визначений  UNIDO. 

7. Визначаючи систему управління інвестиційними проектами, 

автор зазначає, що об’єктом управління є лише підприємство,  керівники, 



персонал, які використовують інвестиційні ресурси відповідно до цілей 

діяльності (с. 58). Проте власне інвестиційні ресурси  та інвестиційні проекти 

є об’єктами управління, а керівники та проектна команда виступають 

суб’єктами управління.  

8. При визначенні загроз функціонування організаційно-

економічного механізму реалізації інвестиційних проектів автор приділяє 

значну увагу  загрозам інвестиційного ринку (с.127), проте загрози 

фінансового ринку і ринку товарів та послуг можуть нести не менші загрози 

для інвестиційних проектів. 

9. Автором наведено принципи функціонування організаційно-

економічного механізму, які поділені на первинні та вторинні (с. 140-145). 

Бажано було б більш аргументовано здійснити цей розподіл та дослідити 

визначити роль зазначених принципів у процесі розвитку організаційно-

економічного механізму реалізації інвестиційного проекту. 

10. Назва підпунктів 3.1 «Взаємозв’язок організаційно-економічного 

механізму як системи формування, реалізації і розвитку інвестиційних 

проектів промислових підприємств» та 3.2. «Обґрунтування доцільності 

розвитку організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних 

проектів промислових підприємств» опосередковано віддзеркалює їх зміст, 

оскільки підпункти присвячені визначенню  стану інвестиційної діяльності та 

визначенню напрямів підвищення інвестиційної активності в Україні та 

Запорізькій області (с. 149-191). 

11. Розроблена модель реалізації інвестиційних проектів на підставі 

розвитку організаційно-економічного механізму (с. 247-254) набула би 

більшої прикладної цінності за умови, якщо б узагальнювала механізм 

розрахунку фінансової та екологічної складових, які відсутні в моделі та за 

якими можна більш точно ідентифікувати результат від реалізації 

інвестиційного проекту на підставі врахування дії чинників інвестиційного 

ринку. 

12. У матеріалах підрозділу 5.3 автором проведено кореляційно-

регресійний аналіз, на підставі якого визначено прогнозне значення 

показників інвестиційного, економічного, екологічного, організаційного, 

фінансового ефектів та побудовано матрицю залежності виокремленої групи 

показників та визначенням заданого ефекту. Було б доцільно більш детально 

описати очікуваний результат від використання методичного підходу.  

Проте наведені зауваження не зменшують загальної значущості та 

позитивної оцінки дисертаційної роботи Крилова Д.В., що представляє собою 

самостійну завершену наукову працю. 

 

11. Загальний висновок по дисертаційній роботі 

Дисертаційна робота Крилова Дениса Валерійовича, виконана з 

використанням сучасних методів наукового дослідження, є самостійним 

результатом наукового пошуку автора, має достатній ступінь 

обґрунтованості та аргументованості запропонованих рекомендацій; містить 

елементи наукової новизни та важливі практичні рекомендації, частина яких  



 

 


