


  

Для розробки ефективного механізму управління амортизацією основних 

засобів підприємств необхідне вирішення теоретичних питань, які пов'язані з 

уточненням  змісту  економічних категорій  «амортизація»,  «амортизаційна  

політика підприємства» з позиції сучасних умов господарювання.  

Тому дослідження теоретичних та практичних аспектів формування та 

реалізації амортизаційної політики підприємства, визначення її задач та 

механізмів, її впливу на оновлення та ефективність використання основних 

засобів вітчизняних підприємств машинобудування є актуальною темою 

дослідження для дисертаційної роботи. 

Актуальність проблематики дисертації, її наукова та практична 

спрямованість підтверджуються її зв’язком з науково-дослідними темами 

Запорізького національного університету, зокрема з темою «Економічний 

інструментарій управління розвитком підприємства» (номер державної 

реєстрації 0114U002657), де особисто автором розроблені методичні 

положення щодо ефективної реалізації амортизаційної політики в процесі 

оновлення основних засобів на підприємствах машинобудування. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень,  

висновків і рекомендацій, сформованих у дисертації 

Вивчення змісту дисертаційної роботи Радєвої Ольга Георгіївни дає 

підставу стверджувати, що наукові положення, висновки і рекомендації, що 

містяться в ній, є достовірними і достатньо обґрунтованими. Зміст 

дисертаційної роботи охоплює основні аспекти обраної теми дослідження.  

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій, викладених у дисертаційній роботі, забезпечені методологією 

наукового пізнання, положеннями, що знайшли відображення у роботах 

зарубіжних та вітчизняних вчених по дослідженню амортизаційної політики, 

відповідних законодавчо-нормативних документах, аналізом значного 

масиву статистичних даних.  



Вірогідність результатів дослідження підтверджена відповідною 

апробацією і схваленням на науково-практичних конференціях, а також 

впровадженням в практику діяльності машинобудівних підприємств 

Запорізької області. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

Найбільш вагомими результатами, що характеризуються новизною та 

розкривають суть дисертаційного дослідження, його глибину, складність, 

масштабність та повноту, є такі:  

1. Дістало подальшого розвитку визначення поняття «амортизація», яке 

запропоновано розглядати як економічний інструмент відшкодування зносу 

основних засобів в результаті перенесення їх вартості на витрати, з метою 

накопичення за встановлений період часу достатніх фінансових ресурсів для 

реалізації процесів оновлення основних засобів, що на відміну від існуючих, 

дає змогу більш точно з’ясувати економічну сутність призначення 

амортизації та у повній мірі врахувати її функції, усуваючи суперечності 

щодо різних аспектів амортизації. 

2. Дістало подальшого розвитку визначення поняття «амортизаційної 

політики підприємства» як системи економічних відносин, що забезпечує 

формування та ефективне використання амортизаційних ресурсів суб'єктів 

господарювання для забезпечення оптимального інвестування оновлення 

основних засобів, прискореного інноваційного розвитку у відповідності до 

стратегічної мети підприємства, яке на відміну від існуючих, визначає ціль 

політики та охоплює всі напрями діяльності підприємства;  

3. Дістала подальшого розвитку класифікація завдань амортизаційної 

політики, що на відміну від існуючих, визначає їх в залежності від 

напрямів діяльності підприємства, таких як: максимізація прибутку, 

інвестування, інноваційна та податкова політика, що дозволить 

підприємствам формувати амортизаційну політику та визначати її вплив на 

основні показники діяльності підприємства з урахуванням поставлених 



завдань та стратегії розвитку. 

4. Удосконалено методичний підхід до формування амортизаційної 

політики підприємства, який, на відміну від існуючих, враховує 

комплексний вплив варіантів розвитку оновлення основних засобів за 

показниками суми амортизації, розміру капітальних інвестицій, що дає 

змогу машинобудівним підприємствам спрогнозувати динаміку та 

перспективи застосування обраної амортизаційної політики.  

5. Удосконалено методику розрахунку амортизаційного ресурсу, яка, 

на відміну від існуючих, враховує оцінку потенційної економії по податку на 

прибуток та дозволяє визначити загальну суму прогнозного амортизаційного 

ресурсу, який залишається у розпорядженні підприємства. 

6. Удосконалено методичний підхід до оцінки ефективності 

використання основних засобів із застосуванням індикаторного методу 

аналізу, який дозволяє оцінити фактичний стан основних засобів 

підприємства, визначити проблемні місця у процесі їх використання і 

виявити вплив процесу управління ними на показники фінансового стану 

підприємства, що дозволить підприємству обрати напрями застосування 

інструментарію амортизаційної політики з метою забезпечення оновлення 

основних засобів підприємства. 

7. Дістали подальшого розвитку напрямки стратегії формування 

амортизаційної політики з урахуванням переваг та недоліків, що дозволяє 

визначити інструменти управління оновленням основних засобів 

підприємств та підвищити ефективність їх використання.  

 

Значущість дисертації для науки та практики 

Дисертаційна робота Радєвої О.Г. є внеском у розвиток теорії та 

практики дослідження амортизації та амортизаційної політики, її впливу на 

оновлення основних засобів підприємств. 

Отриманні результати у дисертаційній роботі, сформовані наукові 

положення, висновки та рекомендації містять наукову цінність як у 



теоретико-методологічному й методичному, так і у практичному плані.  

Наукове значення отриманих у процесі дослідження результатів 

полягає, перш за все, в удосконаленні розуміння сутності амортизації та 

амортизаційної політики та у розробці теоретико-методичних положень щодо 

формування та реалізації амортизаційної політики підприємства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання запропонованих науково-методичних положень щодо 

формування і реалізації амортизаційної політики в управлінні економічною 

діяльністю на підприємствах машинобудування. 

Висновки та рекомендації автора щодо формування амортизаційної 

політики знайшли практичне впровадження в діяльності підприємств 

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

завод високовольтної апаратури – «Вакатов і компанія»; ПАТ «Запорізький 

електроапаратний завод» (про що свідчать відповідні довідки), а також  

впроваджені у навчальний процес економічного факультету Запорізького 

національного університету при викладанні дисциплін «Виробничий облік», 

«Облік і аналіз ЗЕД», «Міжнародні стандарти фінансового обліку». 

 

Оцінка змісту роботи 

Дисертаційна робота Радєвої О.Г. є цілісною, логічно побудованою 

науковою працею, яка викладена чітко і ясно у науковому стилі. Дисертація 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку 

використаних джерел. Основний зміст роботи викладено на 174 сторінках 

комп’ютерного тексту; загальний обсяг роботи складає 197 сторінок. 

Дисертація містить 6 додатків, 18 рисунків, 32 таблиці. Список використаних 

джерел нараховує 165 найменувань. 

В цілому, дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, 

представлені висновки і пропозиції витікають із його результатів відповідно 

до поставлених завдань.  

Зміст автореферату дисертації відповідає змісту дисертаційної роботи. 



Повнота викладення наукових положень,  

висновків і рекомендацій в опублікованих працях 

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено у 16 

наукових працях загальним обсягом 2,88 друк. арк., у тому числі: 1 стаття у 

колективній монографії, 5 статей у наукових фахових виданнях (4 статті у 

наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз, 1 стаття у науковому фаховому виданні України), 1 

стаття у не фаховому виданні, яке віднесено до міжнародних 

наукометричних баз даних, 9 тез доповідей за матеріалами конференцій. 

Положення дисертаційного дослідження, які складають наукову новизну, 

повністю висвітлені у фахових виданнях та обговорені на Всеукраїнських та 

Міжнародних конференціях. 

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, 

рекомендації і пропозиції належать особисто автору, є його науковим 

доробком. Особистий внесок дисертанта є достатнім. Обсяг друкованих 

праць та їх кількість відповідає встановленим вимогам щодо публікації 

основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

 

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: 

1. Дискусійним є використання дефініцій «амортизаційний фонд» та 

«амортизаційний ресурс» для вираження змісту запропонованих дисертантом 

джерел оновлення основних засобів (с. 39). При цьому, не наводиться 

визначення цих понять, їх відмінність та складові. Також бажано було б 

розкрити механізми накопичення фінансових ресурсів підприємства для 

забезпечення оновлення основних засобів. 

2. Автор на с. 39  пропонує удосконалену класифікацію завдань 

амортизаційної політики підприємства з метою максимізації прибутку, 



реалізації інвестиційної, інноваційної, фінансової діяльності, податкової 

політики.  На наш погляд необхідно було б уточнити механізми та шляхи 

вирішення поставлених завдань та конкретизувати напрями діяльності 

підприємства. 

3. Автором визначені два підходи до формування амортизаційної 

політики – інвестиційна стратегія та стратегія максимізації прибутку 

підприємства, визначені їх переваги та недоліки (с. 127 ). Разом з тим, бажано 

було б розглянути конкретні інструменти та способи реалізації даних стратегій 

для цілей управління оновленням основних засобів. 

4. Запропонований автором методичний підхід до оцінки ефективності 

використання основних засобів із застосуванням індикаторного методу аналізу 

дозволяє оцінити фактичний стан основних засобів, простий для розрахунків та 

наочний (с. 156). Однак, на наш погляд, не достатньо зрозумілим є 

використання шкали для визначення рівня ефективного використання основних 

засобів, що представлена у таблиці 3.7  на с. 170. Вважаємо, що в даному 

випадку позиція автора потребує уточнення. 

5. На нашу думку, не достатньо розкрито вплив ефективності 

використання основних засобів на вибір інструментів амортизаційної політики 

(с. 171), при цьому коректним було б визначення і обґрунтування зворотної 

залежності - вплив обраної амортизаційної політики на стан та ефективність 

використання основних засобів. 

6. Недостатня увага приділяється розкриттю впливу зазначених 

інструментів амортизаційної політики на формування амортизаційного ресурсу 

підприємства (с. 129).  

7. При розрахунку економічного ефекту від використання різних методів 

амортизації дисертантом не достатньо обґрунтовані обрані порівнювані методи 

амортизації (с. 148). Бажано було б також навести особливості визначення 

даного ефекту на підприємствах машинобудування. 

Але наведені зауваження не зменшують загальної значущості та 

позитивної оцінки дисертаційної роботи Радєвої О.Г., що представляє собою 

самостійну завершену наукову працю.  



 


