
 

 

 

 



 

 

і розробка методичних підходів до її формування є актуальною проблемою для 

дисертаційного дослідження.  

Матеріали дисертаційного дослідження використані для наукової теми 

Запорізького національного університету “Економічний інструментарій 

управління розвитком підприємства” (номер державної реєстрації 

0114U002657), що підтверджує актуальність теми та її практичну 

спрямованість. В межах наукової теми автор дослідив науково-методичні 

засади формування ефективної амортизаційної політики та її вплив на процес  

оновлення основних засобів підприємств машинобудування. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Аналізуючи текст дисертації, автореферату та публікацій Радєвої О.Г., 

можна зробити висновок, про високу ступінь обґрунтованості наукових 

положень, висновків і рекомендацій. 

Перш за все вони спираються на сучасні теоретичні та практичні 

економічні дослідження питань формування та реалізації амортизаційної 

політики підприємств, управління оновленням основних засобів промислових 

підприємств, проаналізовано значний обсяг результатів досліджень вітчизняних 

та іноземних вчених, що дозволило автору сформувати сучасне бачення 

проблеми та ґрунтовно підійти до розв’язання завдань визначених у 

дисертаційній роботі.  

Для досягнення мети дослідження, автором було використано метод 

узагальнення наукового досвіду та термінологічного аналізу, системний 

підхід, статистичний метод обробки даних, метод групування, метод 

порівняння, графічний, рейтинговий методи, метод порівняння та метод 

експертних оцінок.  

Таким чином, можна зазначити, що результати наукового дослідження 

Радєвої О.Г., що представлені в дисертаційній роботі, достатньо обґрунтовані і 

мають наукову достовірність. 



 

 

Висновки за розділами та загальні висновки логічно становлять єдине 

ціле, а результати дослідження можуть бути використані у практичній  

діяльності підприємств машинобудування. 

З точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи “Амортизаційна політика як важіль 

оновлення основних засобів підприємств машинобудування” повністю 

відповідає її змісту. 

3. Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Радєвої О.Г. полягає у 

розвитку теоретичних положень, удосконаленні методичного забезпечення та 

розробці практичних рекомендацій формування амортизаційної політики з 

метою забезпечення оновлення основних засобів. 

До вагомих наукових результатів можна віднести наступні: 

на теоретичному рівні: 

– уточнено поняття економічної категорії “амортизація” 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, яке більш точно розкриває економічну сутність призначення 

амортизації та у повній мірі враховує її функції; 

– автором запропоновано розглядати “амортизаційну політику 

підприємства” як систему 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.  Дане трактування, на відміну від існуючих,  визначає ціль 

політики та охоплює всі напрями діяльності підприємства; 

– у ході дослідження автором розвинуто класифікацію завдань 

амортизаційної політики, які на відміну від існуючих, враховують напрями 



 

 

діяльності підприємства, таких як: максимізація прибутку, інвестування, 

інноваційна та податкова політика. Це дозволить підприємствам формувати 

амортизаційну політику та визначати її вплив на основні показники діяльності 

підприємства з урахуванням поставлених завдань та стратегії розвитку; 

– автором розроблено напрямки стратегії формування амортизаційної 

політики, яка враховує переваги та недоліки. Це дозволяє визначити 

інструменти управління оновленням основних засобів підприємств та 

підвищити ефективність їх використання;  

на методичному рівні: 

– заслуговує на увагу запропонований методичний підхід до 

формування амортизаційної політики підприємства, який, на відміну від 

існуючих, за показниками суми амортизації враховує комплексний вплив 

варіантів розвитку оновлення основних засобів, розміру капітальних 

інвестицій. Цей підхід дозволить машинобудівним підприємствам 

спрогнозувати динаміку та перспективи застосування обраної амортизаційної 

політики;  

– удосконалена автором методика розрахунку амортизаційного 

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

дозволить визначити загальну суму прогнозного амортизаційного ресурсу, який 

залишиться у розпорядженні підприємства; 

– хотілося б відзначити удосконалений методичний підхід до оцінки 

ефективності використання основних засобів із застосуванням індикаторного 

методу аналізу. Даний методичний підхід, на відміну від існуючих, 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 надасть підприємству 

можливість обрати напрями застосування інструментарію амортизаційної 

політики з метою забезпечення оновлення основних засобів підприємства. 

Таким чином, теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи 



 

 

Радєвої Ольги Георгіївни розвивають теоретичне розуміння сутності 

амортизації та амортизаційної політики підприємства та дозволяють 

підприємству сформувати та реалізувати ефективну амортизаційну політику. 

Таким чином, теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи 

Радєвої Ольги Георгіївни розвивають теоретичне розуміння сутності 

амортизації та амортизаційної політики підприємства та дозволяють 

підприємству сформувати і реалізувати ефективну амортизаційну політику. 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у подальшому 

розвитку поняття амортизація та амортизаційна політика, удосконаленні 

класифікації та розвитку методики її формування. 

Прикладна цінність результатів дисертаційного дослідження Радєвої О.Г. 

полягає у тому, що було запропоновано методичні підходи до формування та 

практичної реалізації ефективної амортизаційної політики підприємств 

машинобудування.  

Ознайомившись із текстом дисертаційної роботи, змістом автореферату 

та публікацій Радєвої О.Г. можна стверджувати, що переважна більшість 

наукових положень, пропозицій і висновків представлених у роботі, є 

обґрунтованими й не дають підстави сумніватися в їх достовірності. Наукова 

новизна та практична значущість дисертаційної роботи знайшли відповідне 

відображення у фахових наукових статтях та матеріалах апробаційного 

характеру. При цьому кількісне і якісне представлення друкованих праць 

надають авторові офіційне право публічного захисту дисертаційної роботи. З 

публікацій, що написані у співавторстві, використано тільки ті результати, які 

отримані автором особисто. 

Результати наукового дослідження використані в діяльності підприємств 

машинобудівної промисловості Запорізької області, зокрема: 

ПАТ “Запорізький механічний завод” (довідка №313-8 від 11.03.2016 р.); 

ПАТ “Мотор Січ” (довідка № УГТ-16/05-7351 від 17.03.2016 р.); 



 

 

КТ “Запорізький завод високовольтної апаратури – “Вакатов і компанія” 

(довідка № 2/01-04-57 від 05.04.2016 р.); ПАТ “Запорізький 

електроапаратний завод” (довідка №Э-15/59 від 20.04.2016 р.). 

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовується у навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

“Виробничий облік”, “Облік і аналіз ЗЕД”, “Міжнародні стандарти 

фінансового обліку” (довідка № 01-15/104 від 25.05.2016 р.). 

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок про те, що 

дисертаційне дослідження має наукове та практичне значення. 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи й опублікованими 

працями дисертанта дозволяє стверджувати, що ключові наукові положення, 

висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, знайшли своє 

відображення у публікаціях автора.  

У відкритому друці за темою дисертації автором опубліковано 16 

наукових праць, з них: 1 колективна монографія, 5 статей у наукових фахових 

виданнях (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, 9 тез за матеріалами конференцій. Загальний 

обсяг публікацій – 2,88 друк. арк., які належать особисто автору.   

Всі основні наукові положення, висновки та пропозиції, що винесені на 

захист, одержано автором самостійно. В опублікованих працях достатньою 

мірою відображено сутність результатів виконаного дослідження та їх наукову 

новизну. Основні положення і наукові результати, що представлені у 

дисертаційній роботі Радєвої О.Г., доповідалися й отримали позитивну оцінку 

на 9 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, що 

дозволяє вважати апробацію результатів дисертаційної роботи достатньою. 



 

 

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи, обсяг і кількість 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук.  

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота має логічну структуру, складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 197 сторінки, із них 174 сторінки займає основний текст. 

Робота містить 18 рисунків та 32 таблиці (3 сторінки – рисунки і таблиці, які 

повністю займають площу сторінки). 

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

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

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. 

Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації. Автореферат 

достатньою мірою висвітлює основні наукові і практичні положення 

дисертаційної роботи. 

За обсягом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, що 

встановлені МОН України до кандидатських дисертацій. 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Відзначаючи авторський підхід до вирішення досліджуваної 

проблематики та позитивну оцінку викладених положень, висновків і 

рекомендацій, необхідно відмітити ряд положень, які мають дискусійний 

характер та потребують додаткової аргументації, а саме:  

1. У пунктах 1.1. та 1.2 (с. 28 та с. 37-38) автором розглянуто підходи 

науковців до визначення поняття амортизація та амортизаційна політика. При 

цьому вважаємо, що автору доцільно було б приділити увагу не лише розгляду 

сутності кожного підходу, але й вказати позитивні і негативні ознаки кожного з 

підходів та систематизувати представлені погляди більш наочно. 

2. Автором охарактеризовано етапи формування амортизаційної 

політики підприємства, такі як: облік основних факторів, що визначають 

передумови формування облікової амортизаційної політики; вибір відповідних 

методів амортизації; забезпечення цільового використання коштів 



 

 

амортизаційних відрахувань (с. 27, рис. 1.1). При цьому вважаємо, що автору 

доцільно було б передбачити можливість внесення коректив у процес 

формування амортизаційної політики зазначивши на даній схемі зворотній 

зв'язок. 

3. В роботі представлено схему структурних елементів амортизаційної 

політики (рис. 1.3, с. 48), яка складається із трьох складових та окремо наведено 

ще ряд елементів амортизаційної політики. На нашу думку, необхідно було б 

об’єднати проаналізовані елементи в одну схему, визначивши їх взаємозв’язки. 

4. Автором використано поняття «амортизаційний ресурс», який 

формується за рахунок амортизаційних відрахувань та інших джерел, хоча, не 

наводиться визначення даного поняття. На нашу думку, доцільно було б 

виокремити сутність поняття «амортизаційний ресурс», зазначити його 

відмінність від поняття «амортизаційний фонд». 

5. Автором представлено схему підвищення фінансової стійкості за 

рахунок використання інструментів амортизаційної політики (с. 129, рис. 3.3), 

але залишився незрозумілим вплив такого фактору, як переоцінка основних 

засобів, що доцільно було б уточнити.  

6. Автором удосконалено методичний підхід до оцінки ефективності 

використання основних засобів із застосування індикаторного методу аналізу за 

допомогою якого оцінюється стан основних засобів підприємств, але, на наш 

погляд, залишився не зрозумілим процес визначення рейтингу обраних 

показників, що представлені в табл. 3.7 на с. 170. Вважаємо, що в даному 

випадку позиція автора потребує пояснення. 

7. Автором зазначено функції обліково-аналітичного забезпечення 

амортизаційної політики (с. 52-53). Вважаємо, що було б доцільно пояснити 

вплив обліково-аналітичного забезпечення на амортизаційну політику. 

8. Автор пропонує використовувати графічну інтерпретацію 

отриманих оцінок індикаторів ефективності використання основних засобів 

підприємства на рис. 3.10-3.12 (с. 166-168), але не наводить пояснення 

отриманих результатів. Вважаємо, що в даному випадку для більшої 

зрозумілості бажано було б прокоментувати результат графічної інтерпретації. 



 

 

 


