
 
 



На користь наукової вагомості та актуальності дисертаційної роботи 

свідчить відповідність тематики дослідження науково-дослідній роботі 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького 

національного університету, адже дисертація виконана в межах науково-

дослідної роботи цієї кафедри за темою «Механізм вдосконалення процесу 

управління інвестиційно-інноваційним розвитком регіону» (номер державної 

реєстрації 0116U004852), в рамках якої автором розглянуто особливості 

використання механізму забезпечення розвитку інвестиційного потенціалу 

промислового підприємства, виокремлені його переваги та недоліки для даних 

підприємств.  

СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ, 

ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ, ЇХ ДОСТОВІРНІСТЬ І НАУКОВА 

НОВИЗНА 

Основні наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційного 

дослідження Крилова Д.В. є достатньо обґрунтованими. Це підтверджується 

здійсненим глибоким аналізом фундаментальних досліджень вітчизняних та 

зарубіжних вчених-економістів щодо вивчення проблем розробки 

організаційно-економічного механізму та особливостей реалізації 

інвестиційних проектів. Не меншу вагомість для досягнення достатнього 

ступеня обґрунтованості результатів дослідження має використання  

широкого спектра загальнотеоретичних, спеціальних, міждисциплінарних 

методів наукового дослідження, за допомогою яких автором виявлені 

закономірності реалізації інвестиційних проектів, а саме: метод групування та 

систематизування – для удосконалення класифікації ІП на промислових 

підприємствах, враховуючи ознаки інвестиційних проектів, для доповнення 

етапів процесу управління інвестиційним проектом на підприємстві шляхом їх 

поділу на первинні, вторинні та функціональні етапи, а також для розвитку 

класифікації чинників впливу на формування та функціонування 

організаційно-економічного механізму реалізації ІП за умови вираховування 

можливостей і загроз, сильних та слабких сторін підприємства; метод 

системного аналізу та формалізації складних структур, узагальнення та 

наукової абстракції – для вивчення теоретичних підходи до визначення 

сутності інвестиційних проектів, особливостей управління інвестиційними 

проектами промислових підприємств; аналізу і синтезу – для вивчення 

чинників впливу на розвиток інвестиційних проектів промислових 

підприємств, удосконалення механізму забезпечення розвитку інвестиційного 

потенціалу промислового підприємства; системний підхід, абстрактно-

логічний – для удосконалення організаційно-економічного механізму 

реалізації ІП з метою виділення у ньому інструментів, важелів управління та 

підсистем управління; історичний метод – для дослідження існуючих 

принципів формування організаційно-економічного механізму інвестиційних 

проектів, удосконалення методології використання організаційно-

економічного механізму реалізації ІП на промисловому підприємстві; 

статистичний аналіз – для дослідження стану реалізації інвестиційних 

проектів на промислових підприємствах в цілому в країні; метод експертних 



оцінок – для визначення необхідності реалізації інвестиційних проектів на 

промислових підприємствах на підставі розвитку організаційно-економічного 

механізму, для розробки моделі реалізації інвестиційних проектів, 

методологічного підходу до комплексного оцінки ефективності ІП на 

промислових підприємствах; порівняння, факторний аналіз – для 

представлення змін у тенденціях зміни сучасного стану реалізації ІП на 

промислових підприємствах; метод абсолютних і порівняльних переваг, 

структурно-логічного аналізу – для дослідження рівня ефективності ІП 

промислових підприємств; метод математичного моделювання, матричний 

метод – для повноти розробки методологічного підходу до розвитку 

організаційно-економічного механізму ІП на промислових підприємствах, 

методичного підходу до оцінки синергетичного ефекту процесів розвитку 

організаційно-економічного механізму ІП; метод регресійного та 

кореляційного аналізу – для дослідження особливостей використання 

методичного підходу до управління організаційно-економічним механізмом 

реалізації інвестиційного проекту промислового підприємства; 

морфологічний аналіз – для уточнення понятійно-категоріального апарату за 

проблемою; графічний – для наочного подання теоретичного і методичного 

матеріалу дисертації.  

Використання в дисертаційній роботі статистичних даних промислових 

підприємств, річної бухгалтерської та оперативної звітності підприємств 

харчової промисловості України, нормативно-правових документів, а також 

широкого кола літературних джерел свідчить про достатній рівень 

обґрунтованості та достовірності отриманих результатів. 

ОЦІНКА НАУКОВОЇ НОВИЗНИ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Виконана дисертаційна робота характеризується новим та оригінальним 

підходом до реалізації поставленої мети дослідження – розроблення 

теоретико-методологічних і методико-прикладних засад щодо розвитку 

організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на 

промислових підприємствах. 

Серед отриманих результатів суттєвою науковою новизною 

вирізняється представлена у дисертації модель реалізації інвестиційних 

проектів на підставі розвитку організаційно-економічного механізму, в основі 

якої закладено визначення інвестиційної, економічної, організаційної 

складових інвестиційного проекту (с. 247-276). З метою побудови 

запропонованої моделі реалізації інвестиційного проекту автором було 

використано алгоритм побудови моделі, що дозволило виокремити складові 

моделі (с. 248-252). Використання даної моделі дало змогу дисертанту 

визначити функціональні взаємозв’язки між її складовими та адаптувати 

використання моделі реалізації інвестиційного проекту до сучасних умов 

діяльності промислових підприємств (с. 254-276).  

Дисертант розвинув методологічний підхід до розвитку організаційно-

економічного механізму інвестиційних проектів на промислових 

підприємствах (с. 302-328). Автор переконливо доводить необхідність його 

використання на підприємствах харчової промисловості та стверджує, що 



даний методологічний підхід повинен здійснюватися на підставі 

удосконаленої системи управління інвестиційними проектами та за наведеним 

перерозподілом інвестиційних проектів за встановленими критеріями. В 

роботі відзначається, що перерозподіл інвестиційних проектів за 

встановленими критеріями здійснюється на підставі визначення 

максимального та мінімального значення проекту, приведеної сукупності 

обмежень та порівняння декількох інвестиційних проектів, що сприятиме 

визначенню доцільності реалізації інвестиційного проекту.  

Суттєву наукову новизну має і розроблений дисертантом методичний 

підхід до оцінки синергетичного ефекту процесів розвитку організаційно-

економічного механізму інвестиційних проектів (с. 330-355). Автор 

стверджує, що запропонований методичний підхід передбачає можливість 

отримання, за умови розвитку організаційно-економічного механізму, 

економічних ефектів від таких складових проекту: організаційна складова; 

економічна складова; інвестиційна складова; екологічна складова. З огляду на 

різну природу цих складових, дисертант вказує на необхідність оцінки 

синергетичного ефекту за кожною складовою, що дозволить визначити 

сукупний ефект синергії від реалізації інвестиційного проекту для 

промислового підприємства.  

Істотну наукову новизну має запропонований автором методичний 

підхід до управління організаційно-економічним механізмом реалізації 

інвестиційного проекту промислового підприємства, який здійснюється 

шляхом виділення та розрахунку інвестиційного, економічного, екологічного, 

організаційного, фінансового ефектів, а також прогнозування ефективності 

проекту (с. 357). Автор вірно зазначає, що кожен з наведених ефектів 

інвестиційного проекту розраховується за допомогою групи показників, які 

дозволяють спрогнозувати, на підставі використання кореляційно-

регресійного аналізу, очікуваний результат того чи іншого ефекту (с. 358-360). 

Це дало змогу дисертанту обґрунтувати доцільність використання 

запропонованого методичного підходу на промислових підприємствах (с. 361-

388). 

Заслуговує на увагу запропоноване автором визначення сутності 

поняття «інвестиційний проект» як таке, «під яким запропоновано розуміти 

процес розробки та прийняття управлінських і організаційних рішень, які 

визначають потребу в інвестиційних ресурсах та охоплює всі сфери діяльності 

підприємства і спрямований на досягнення цілей підприємства в 

довгостроковій перспективі за умов обмеженості ресурсів і існуючих загроз» 

(с. 26-27). Завдяки такому підходу стало можливим використання 

удосконаленого автором механізму забезпечення розвитку інвестиційного 

потенціалу промислового підприємства, який першочергово направлений на 

підвищення інвестиційного потенціалу, а також на забезпечення відновлення 

інвестиційної діяльності підприємства, що створить передумови щодо 

залучення інвестиційного капіталу (с. 69-77). 
Оригінальністю вирізняється удосконалений автором організаційно-

економічний механізм реалізації інвестиційних проектів на промислових 



підприємствах (с. 112-122). Організаційно-економічний механізм 

здійснюється шляхом дотримання виділених у ньому інструментів, важелів 

управління та підсистем управління враховуючи вплив чинників зовнішнього 

та внутрішнього середовища, що дозволяє здійснювати процес організації, 

регулювання, планування інвестиційного проекту. 

Вважаю також заслугою автора і подальший розвиток методології 

використання організаційно-економічного механізму реалізації 

інвестиційного проекту на промисловому підприємстві (с. 129-136). Зокрема 

автором доведено ефективність використання удосконаленої методології на 

промислових підприємствах, що створило можливості до підвищення 

ефективності процесу використання організаційно-економічного механізму і 

дозволило вибрати та реалізувати більш прибутковий інвестиційний проект. 

У дисертаційній роботі заслуговує на увагу удосконалений автором 

методологічний підхід до комплексної оцінки ефективності інвестиційних 

проектів на промислових підприємствах, який здійснюється на підставі 

розрахунку показників економічної і фінансової оцінки прибутковості 

інвестиційного проекту з метою проведення достовірної та простої оцінки 

ефективності інвестиційної діяльності (с. 237-242). Використання даного 

методологічного підходу дало змогу визначити ефективність функціонування 

промислового підприємства, його готовність щодо реалізації інвестиційного 

проекту, визначити необхідність участі в проекті, проаналізувати економічну 

ефективність інвестиційного проекту. 

Дисертант розширив класифікацію інвестиційних проектів за такими 

ознаками: за ступенем фінансової стійкості; за характером окупності; 

характером дії ризику; за результативністю проекту (с. 34-39). Автор 

переконливо стверджує, що за допомогою даної класифікації інвестиційних 

проектів існує можливість оцінити ефективність впровадження 

альтернативних проектів та вибрати оптимальний, обґрунтувати призначення, 

учасників, вимоги, етапи, перелік ризиків інвестиційного проекту.  

Особливої уваги заслуговує і авторське трактування терміну 

«управління інвестиційним проектом», який розглянуто як організаційно-

економічний процес. Дисертант справедливо наголошує на тому, що 

управління інвестиційними проектами повинно розглядатися не лише як 

діяльність, спосіб чи метод, а як узагальнена сукупність дій, функцій, 

принципів, методів щодо поліпшення розвитку не лише підприємств, але й 

отримання вигоди для інвесторів за умов врахування терміну дії, слабких 

сторін вже існуючих проектів, загроз, ризиків зовнішнього середовища, 

організації діяльності промислових підприємств (с. 43). 

Серед отриманих результатів суттєвою науковою новизною 

відрізняється систематизовані та розширені дисертантом етапи процесу 

управління інвестиційним проектом на підприємстві. Подані етапи було 

поділено на первинні, вторинні, функціональні етапи, оскільки вони 

дозволяють послідовно, логічно організувати процес управління 

інвестиційним проектом на підставі виважено прийняття управлінських 



рішень, розподілу обов’язків між учасниками проекту та контролю за 

процесом реалізації проекту (с. 48-53).  

Заслуговує особливої уваги і розвинута автором класифікація чинників 

впливу на формування та функціонування організаційно-економічного 

механізму реалізації інвестиційних проектів (с. 99-102). Дисертант досить 

вірно робить акцент на виокремленні регульованих та нерегульованих 

чинників, які сприяють своєчасному врахуванню та усуненню дії загроз і 

ризиків на процес реалізації інвестиційного проекту, дозволяють підвищити 

ефективність організаційно-економічного механізму.  

Вагомий науковий інтерес представляють розглянуті і доповнені 

дисертантом принципи організаційно-економічного механізму (с. 140-145). 

Врахування визначених автором первинних та вторинних принципів, яких слід 

дотримуватися в процесі розробки механізму, прийняття управлінських 

рішень, дозволяє не лише забезпечити злагодженість, безперервність 

функціонування організаційно-економічного механізму, але й сприяє 

реалізації інвестиційного проекту з метою отримання соціально-економічного 

ефекту.  

Усе наведене вище дає підстави для високої оцінки дисертаційної роботи 

Крилова Д.В., яка вирізняється вагомою науковою новизною та є 

фундаментальним дослідженням у вирішенні важливої науково-прикладної 

проблеми розвитку організаційно-економічного механізму реалізації 

інвестиційних проектів на промислових підприємствах. Впровадження 

результатів дисертації сприятиме налагодженню інвестиційної діяльності 

промислових підприємств України.  

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Теоретичні положення і матеріали дисертаційної роботи, що полягають 

у розвитку організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних 

проектів на промислових підприємствах, використовуються у навчальному 

процесі економічного факультету Запорізького національного університету 

при викладанні дисциплін «Аналіз інвестиційних проектів», «Інвестування», 

«Економіка і організація інноваційної діяльності», «Інвестиційне 

кредитування», «Інноваційний розвиток підприємств» (довідка № 01-15/324 

від 29.06.2016 р.).  

Має особливий науковий інтерес та суттєво поглиблює існуючу теорію 

щодо розвитку організаційно-економічного механізму реалізації 

інвестиційних проектів наступне: уточнено поняття «інвестиційний проект»; 

удосконалено і розширено класифікацію інвестиційних проектів промислових 

підприємств; досліджено та удосконалено сутність понять «управління 

інвестиційними проектами»; доповнено та розширено етапи процесу 

управління інвестиційним проектом на підприємстві; удосконалено 

класифікацію чинників впливу на формування та функціонування 

організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів 

промислових підприємств; доповнено принципи організаційно-економічного 

механізму підприємства.  



 

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Основні положення, викладені в дисертаційній роботі, доведено до рівня 

методичних розробок та практичних рекомендацій, які мають універсальний 

характер.  

Підтвердженням практичної значущості дисертації є те, що сформовані 

у ній теоретико-методологічні і методико-прикладні засади використано в 

діяльності Запорізької обласної державної адміністрації, Департаменту 

регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, 

Українського науково-дослідного інституту олій та жирів Національної академії 

аграрних наук України (УкрНДІОЖ НААН), Асоціації «Укроліяпром», а також 

у практичній роботі таких підприємств: ПАТ «Вінницький олійножировий 

комбінат», ПрАТ «Вовчанський олiйноекстракцiйний завод», 

ПрАТ «Мелітопольський олiйноекстракцiйний завод», ПАТ «Миронівський 

завод по виготовленню круп і комбікормів», ПрАТ «Пологівський 

олiйноекстракцiйний завод», ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат». 

Все вищенаведене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження має наукове і прикладне значення. 

 

ІДЕНТИЧНІСТЬ ЗМІСТУ АВТОРЕФЕРАТУ ТА ОСНОВНИХ 

ПОЛОЖЕНЬ ДИСЕРТАЦІЇ 

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням та 

висновкам дисертаційної роботи, відбиває структуру та логіку викладеного в 

ній матеріалу. 

 

СТУПІНЬ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ВИСНОВКІВ 

КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

Положення кандидатської дисертації Крилова Д.В. «Удосконалення 

механізмів управління заповідними територіями північного причорномор`я», 

захищеної у 2009 році за спеціальністю 08.00.06 – економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук, не знайшли застосування в 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. 

 

ПОВНОТА ВИКЛАДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ В 

ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ 

Основні положення і наукові результати дисертаційної роботи досить 

повно висвітлено у відкритих публікаціях. Матеріали дослідження 

опубліковано у 50 наукових працях загальним обсягом 51,55 друк. арк., з яких 

особисто автору належить 50,79 друк. арк., в тому числі: 3 монографії (1 з яких 

одноосібна), 20 статей у наукових фахових виданнях України (з яких 15 

публікацій включені до міжнародних наукометричних баз даних), 1 стаття у 

не фаховому виданні, яке віднесено до міжнародних наукометричних баз 

даних, а також 4 статті у наукових періодичних виданнях інших держав, 22 тез 

доповідей за матеріалами конференцій. Основний зміст дисертації досить 



повно відображено в авторефераті. Кількість, обсяг і якість друкованих праць 

надають їх авторові Крилову Д.В. право публічного захисту дисертаційної 

роботи. 

ЗАУВАЖЕННЯ ДО ДИСЕРТАЦІЇ ТА ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Не применшуючи вагомість, значущість достатньо високого 

теоретичного, методологічного, методико-прикладного рівня дисертаційної 

роботи, доречно відзначити окремі недоліки, неточності дисертації та 

дискусійні питання, що дають змогу висловити з цього приводу наступні 

зауваження та побажання: 

1. Заслуговує на увагу представлений у четвертому розділі 

методологічний підхід до комплексної оцінки ефективності інвестиційних 

проектів на промислових підприємствах, який ґрунтується на розрахунку 

показників економічної і фінансової оцінки проекту (с. 237-242). Доцільно 

було б конкретизувати механізм використання удосконаленого 

методологічного підходу здійсненням розрахунків на прикладі підприємств 

харчової промисловості.  

2. У п’ятому розділі дисертації автором розроблено методологічний 

підхід до розвитку організаційно-економічного механізму інвестиційних 

проектів на промислових підприємствах, який враховує перерозподіл 

інвестиційних проектів за встановленими критеріями (п. 5.1, с. 302-328). Не 

піддаючи сумніву твердження автора, що підхід до перерозподілу 

інвестиційних проектів за встановленими критеріями здійснюється на підставі 

визначення максимального та мінімального значення проекту, у роботі 

доречно було б конкретизувати умови за яких інвестиційний проект може 

досягти максимального та мінімального значення, а також навести відповідні 

розрахунки на одному з досліджуваних підприємств, що посилило б практичну 

цінність запропонованого підходу. 

3. Автором удосконалено методологію використання організаційно-

економічного механізму реалізації інвестиційного проекту на промисловому 

підприємстві яка є сукупністю методів, принципів, функцій, інструментів 

п. 2.3 (с. 129-136). Залишається не зрозумілим, чому автор не відзначає 

переваги та недоліки щодо використання наведеної методології на 

промислових підприємствах, що б дозволило підвищити практичну цінність 

даного положення.  

4. Одним із завдань роботи автор ставив перед собою розробку 

методичного підходу до управління організаційно-економічним механізмом 

реалізації інвестиційного проекту промислового підприємства, який 

передбачає розрахунок показників інвестиційного, економічного, 

екологічного, організаційного, фінансового ефектів (п. 5.3, с. 357-388). Ця 

розробка автора була б ще більш вагомою, якби була доповнена розрахунком 

соціального ефекту на одному з досліджуваних підприємств. Це дозволило б 

спрогнозувати розмір соціального ефекту та відобразити взаємозв’язок між 

соціальним та зазначеним переліком ефектів інвестиційного проекту, а також 

наочно відобразити вплив чинників оточуючого середовища на величину 

шуканого показника. 



5. У п. 5.2 було наведено розроблений автором методичний підхід до 

оцінки синергетичного ефекту процесів розвитку організаційно-економічного 

механізму інвестиційних проектів, який дозволяє оцінити інвестиційний, 

організаційний, економічний, екологічний синергетичні ефекти. Втім за 

текстом роботи доцільно було б уточнити за яких умов проводиться оцінка 

сукупного синергетичного ефекту та з якою періодичністю його можна 

оцінювати, адже кожен з наведених ефектів на рис. 5.6 (с. 333) змінюється в 

часі.  

6. Ідея автора щодо використання удосконаленої системи управління 

інвестиційними проектами, що включає сукупність взаємопов’язаних 

складових етапів (с. 302-312), заслуговує на увагу та є окремим цікавим 

результатом дослідження. Втім, з метою коректного застосування даної 

системи, за текстом роботи доцільно було б конкретизувати особливості 

дотримання такої складової, як організаційно-економічний механізм реалізації 

проекту, що дозволило б підвищити ефективність реалізації інвестиційного 

проекту.  

7. Дисертантом в п. 1.3 дисертаційної роботи детально проаналізовано 

існуючі підходи вчених до трактування сутності інвестиційного потенціалу та 

охарактеризовано удосконалений автором механізм забезпечення розвитку 

інвестиційного потенціалу промислового підприємства (с. 61-77). Проте, 

бажано було б навести авторське трактування визначення поняття 

«інвестиційний потенціал», що підкреслило б масштабність дослідження. 

Проте неведені зауваження не носять принципового характеру і не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації. 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ДИСЕРТАЦІЇ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ 

Дисертаційна робота містить не захищені раніше наукові положення та 

отримані автором нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності 

вирішують важливу проблему розроблення теоретико-методологічних і 

методико-прикладних засад щодо розвитку організаційно-економічного 

механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах, 

підвищують рівень інвестиційного потенціалу суб’єктів господарювання, що 

є важливим і актуальним за умови нестабільності економіки, змінності 

ринкового середовища. 

Дисертаційна робота за змістом і оформленням повністю відповідає 

вимогам пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів» 

(Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 656 від 19.08.2015р.), 

що пред’являються до дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук. 

Дисертаційна робота, отримані наукові результати та висновки повною 

мірою відповідають спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) та профілю  

 



 


