
 

 



Повнота відображення наукових положень дисертації в 

опублікованих  автором працях 

За результатами дисертаційного дослідження Радєва О.Г. 

опублікувала  1 колективну монографію, 5 статей у наукових фахових 

виданнях (з яких 1 стаття у науковому фаховому виданні України, 4 статі у 

наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз), 1 стаття у не фаховому виданні, яке віднесено до 

міжнародних наукометричних баз даних. Окрім того, автором опубліковано 9 

тез на науково-практичних конференція. Загалом автором опубліковано 16 

наукових праць обсягом 2,88 друк. арк., які належать особисто автору.  

Опубліковані праці дисертанта в повній мірі відображають основні 

положення, результати дисертаційного дослідження, а також наукову 

новизну. Аналіз публікацій дозволяє зробити висновок про повноту викладу 

та висвітлення матеріалу. З огляду на це, апробація результатів 

дисертаційної роботи є достатньою, а кількість, обсяг і якість друкованих 

праць надають авторові право публічного захисту дисертації. 

 

Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій дисертаційного дослідження 

Аналіз дисертаційної роботи, основних статистичних даних, а також 

наведених автором розрахунків дозволяє стверджувати, що основні 

результати досліджень достатньою мірою обґрунтовані, їх наукова 

достовірність не викликає сумнівів, оскільки вони отримані в результаті 

аналітичної роботи. В основу дослідження покладено класичні прийоми 

економічного аналізу, вивчення достатньої кількості праць провідних 

вітчизняних та зарубіжних науковців, а також достатній обсяг апробації 

результатів дослідження. 

Автором чітко окреслені і лаконічно побудовані мета та завдання 

дослідження, обґрунтовано теоретичні та методичні підходи щодо їх 

виконання, розроблено і апробовано відповідні пропозиції, які у своїй 



комплексності є науковим способом вирішення поставлених завдань.  

Об’єкт  і предмет дослідження визначені згідно встановлених вимог. 

Зміст сформульованих наукових задач логічно узгоджений. Їх кількість 

можна вважати достатньою для розкриття обраної теми дисертації і 

вирішення поставленої мети. Варто відмітити, що завдання дослідження, 

положення наукової новизни і висновки дисертації є логічно 

взаємопов’язаними, а результати дослідження отримані автором особисто. 

В поданій на опонування дисертаційній роботі Радєвої О.Г. 

сформульовано та обґрунтовано сукупність положень, які характеризуються 

науковою новизною і свідчать про особистий внесок її автора в розвиток 

економічної науки. Під час проведення досліджень використовувалася 

статистична інформація, отримана як із офіційних джерел, так і в результаті 

літературного пошуку, виконаного автором. 

Вищенаведене свідчить про обґрунтованість і достовірність наукових 

положень, висновків і рекомендацій, що викладено у дисертаційній роботі 

Радєвої О.Г. Вибрану тему дисертації розкрито, поставлену мету досягнуто, 

завдання дисертаційної роботи в цілому вирішено. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що дисертація є 

завершеною науковою роботою із логічно зв’язаною, цілісною 

композицією, науковим стилістичним наповненням та авторською манерою 

викладання матеріалу. 

 

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження 

Наукові положення дисертаційного дослідження Радєвої О.Г. 

сформульовані автором самостійно та відображають особистий внесок 

дисертанта в розвиток економічної науки та її галузі – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). В поданій 

на опонування дисертації сформульовано та обґрунтовано ряд положень, 

висновків, пропозицій, які відзначаються науковою новизною та мають 

практичну спрямованість. 



Наукова новизна роботи викладена автором конкретно, послідовно і 

системно. Особливо слід відмітити те, що дисертантом удосконалено  

методичний підхід до формування амортизаційної політики підприємства, 

який враховує комплексний вплив варіантів розвитку оновлення основних 

засобів за показниками суми амортизації, розміру капітальних інвестицій. 

Цей підхід дозволить підприємствам машинобудування спрогнозувати 

динаміку та перспективи застосування обраної амортизаційної політики.  

Важливим результатом роботи дисертанта можна вважати 

удосконалення методики розрахунку амортизаційного ресурсу, яка враховує 

оцінку потенційної економії по податку на прибуток та дозволяє визначити 

загальну суму прогнозного амортизаційного ресурсу, який залишається у 

розпорядженні підприємства. Також удосконалено методичний підхід до 

оцінки ефективності використання основних засобів із застосуванням 

індикаторного методу аналізу, який дозволяє оцінити фактичний стан 

основних засобів підприємства.  

На позитивну оцінку заслуговують авторське визначення поняття 

«амортизація», яке дає змогу більш точно з’ясувати економічну сутність та 

призначення амортизації та у повній мірі врахувати її функції, усуваючи 

суперечності щодо різних аспектів амортизації. Запропоноване автором 

визначення амортизаційної політики підприємства визначає ціль політики та 

охоплює всі напрями діяльності підприємства. Одночасно, автором 

удосконалено трактування сутності поняття «амортизаційна політика 

підприємства», що забезпечує формування та ефективне використання 

амортизаційних ресурсів суб'єктів господарювання для забезпечення 

оптимального інвестування оновлення основних засобів.  

Також автором розвинуто класифікацію завдань амортизаційної 

політики, що визначає їх в залежності від напрямів діяльності підприємства 

та дозволить формувати амортизаційну політику та визначати її вплив на 

основні показники діяльності підприємства з урахуванням поставлених 

завдань та стратегії розвитку. Крім того, розвинуто напрямки стратегії 



формування амортизаційної політики з урахуванням переваг та недоліків, що 

дозволяє визначити інструменти управління оновленням основних засобів 

підприємств та підвищити ефективність їх використання. 

 

 Практичне значення результатів дисертаційного дослідження 

Наукові здобутки дисертаційного дослідження Радєвої О.Г. мають 

практичну цінність для підприємств машинобудування. Зокрема, 

методичний підхід до оцінки ефективності використання основних засобів із 

застосуванням індикаторного методу аналізу, за допомогою якого можна 

визначити критичні місця у процесі використання основних засобів та 

визначити напрями застосування інструментарію амортизаційної політики з 

метою забезпечення оновлення основних засобів підприємства. 

Також має практичне значення методика розрахунку амортизаційного 

ресурсу, яка враховує оцінку потенційної економії по податку на прибуток та 

дозволяє визначити загальну суму прогнозного амортизаційного ресурсу, який 

залишається у розпорядженні підприємства. 

Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

впроваджено у діяльність підприємств: ПАТ «Запорізький механічний 

завод»; ПАТ «Мотор Січ»; КТ «Запорізький завод високовольтної 

апаратури – «Вакатов і компанія»; ПАТ «Запорізький електроапаратний 

завод», що засвідчується відповідними довідками. 

Отримані результати дисертаційної роботи, використовується у 

навчальному процесі економічного факультету Запорізького національного 

університету при викладанні дисциплін «Виробничий облік», «Облік і 

аналіз ЗЕД», «Міжнародні стандарти фінансового обліку». 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

 

В цілому дослідження виконане на достатньо високому рівні, але за 

змістом дисертаційної роботи є низка зауважень та дискусійних питань,  а 



саме:  

1. У підрозділі 1.3 дисертаційної роботи автором розглянуті структурні 

елементи амортизаційної політики (с. 51), такі як: принципи амортизаційної 

політики; економічні інструменти формування амортизаційної політики на 

державному рівні; методи формування амортизаційної політики. При цьому не 

з’ясовано взаємозв’язок між державною амортизаційною політикою та 

амортизаційною політикою підприємства. 

2. У підрозділі 3.1 дисертаційної роботи автором удосконалено етапи 

управління процесом оновлення основних засобів підприємств 

машинобудування, але не охарактеризовано складові кожного етапу. На нашу 

думку, доречно було б охарактеризувати складові кожного етапу управління 

процесом оновлення основних засобів та відобразити їх практичне 

використання. 

3. Автором наведено перелік переваг та недоліків різних стратегій 

формування амортизаційної політики (с. 127) та при цьому не з’ясовано 

взаємозв’язок між зображеними стратегіями, не визначено їх роль в діяльності 

підприємств, що бажано було б відобразити в роботі. 

4. В дисертаційній роботі автором розглянуто практичне використання 

індикаторів оцінки рівня ефективності використання основних засобів на 

підприємствах машинобудування шляхом використання групи показників 

(підрозділ 3.3). Проте не обґрунтовано вибір обраної групи показників, на що 

доцільно було б звернути увагу. 

 

Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації 

 

Автореферат відповідає вимогам нормативних документів МОН 

України до кандидатської дисертації (зокрема, п. 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів»). Зміст автореферату повною мірою стисло висвітлює 

основні положення дисертаційної роботи.   

  



 


