
 



мінімізації витрат, відновлення роботи підприємств. На промислових 

підприємствах необхідне вирішення теоретико-методичних питань, які 

пов’язані з уточненням змісту поняття «управління ефективністю використання 

персоналу на підприємстві», розробленням і удосконаленням існуючих підходів 

до оцінювання управління ефективністю використання персоналу. 

В цілому дослідження теоретичних та практичних аспектів щодо 

управління ефективністю використання персоналу на промислових 

підприємствах є актуальним. 

Актуальність проблематики дисертації, наукова та практична 

спрямованість підтверджуються також її зв’язком з науково-дослідними темами 

Запорізького національного університету, зокрема з темою №3/17 

«Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та 

забезпечення національної фінансово-економічної безпеки» (номер державної 

реєстрації 0117U000512), де особисто автором надано визначення поняття 

«управління ефективністю використання персоналу на підприємстві», 

удосконалено механізм управління ефективністю використання персоналу 

промислових підприємств і методику оцінки результативності механізму 

управління ефективністю використання персоналу підприємств. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформованих у дисертації. 

 

Детальне вивчення змісту дисертаційної роботи Зіновської Світлани 

Ігорівни дає підстави стверджувати, що наукові положення, висновки і 

рекомендації, які 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, вивчення положень, що знайшли відображення у роботах 

зарубіжних та вітчизняних вчених щодо розроблення та використання способів 



оцінки результативності управління ефективністю використання персоналу, 

аналізом значного масиву статистичних даних. 

Вірогідність результатів дослідження підтверджена відповідною 

апробацією і схваленням на науково-практичних конференціях, а також 

впровадженням в практику діяльності промислових підприємств. 

 

Наукова новизна одержаних результатів. 

 

Доцільно відзначити, що найбільш вагомими результатами, що 

характеризуються новизною і розкривають сутність дисертаційного 

дослідження, його ґрунтовність, масштабність та повноту, є такі: 

1. Удосконалено методику оцінки результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу підприємств, яка дозволила визначити 

рівень ефективності механізму управління, провести комплексний аналіз 

результативності механізму на промислових підприємствах шляхом 

дотримання запропонованої послідовності етапів, а також визначити 

доцільність його подальшого використання чи впровадження, створити умови 

для налагодження управління та використання персоналу (с. 149-160, с. 166-

167). 

2. Удосконалено методичний підхід оцінювання результатів 

використання механізму в процесі управління персоналом через застосування 

експертного методу щодо оцінки ефективності механізму, тобто опитування 

групи експертів, та розрахунок інтегрального показника. Такий методичний 

підхід є підґрунтям для визначення значущості показників механізму 

управління, розрахунку коефіцієнта вагомості та, на основі цього, отримано 

достовірні дані, розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності його 

використання (с. 161-165).  

3. Удосконалено методичний підхід до прогнозування рівня 

результативності управління ефективністю використання персоналу на 

підприємствах, що реалізується завдяки дотриманню визначеної послідовності 

етапів та сукупності взаємопов’язаних елементів, є підґрунтям для здійснення 



прогнозної оцінки управління ефективністю використання персоналу шляхом 

побудови економіко-математичної моделі та сприяє визначенню проблем в 

процесі управління, розробці заходів раціонального використання персоналу та 

покращенню розвитку підприємства (с. 196-219).  

4. Удосконалено механізм управління ефективністю використання 

персоналу промислових підприємств, який складається із сукупності 

взаємопов’язаних елементів, передбачає застосування визначених методів, 

дотримання принципів, врахування впливу ринкового середовища, здійснює 

вплив на персонал, а також дозволяє розвинути трудовий потенціал, коригувати 

використання персоналу та досягнути бажаних цілей діяльності (с. 57-70). 

5. Набуло подальшого розвитку визначення сутності поняття «управління 

ефективністю використання персоналу на підприємстві» (с. 34). В 

запропонованому визначені автором зосереджено увагу на тому, що необхідно 

аналізувати ефективність використання персоналу, показники їх діяльності, 

специфіку організації виробничого процесу, змінність рівня продуктивності 

праці, формувати пропозиції щодо організації процесу управління персоналом, 

напрямки покращення їх використання, створювати безпечні умови праці, 

використовувати методи мотивації, аналізувати вплив чинники на діяльність 

працівників.  

6. Набув подальшого розвитку процес управління ефективністю 

використання персоналу промислових підприємств, що дозволило, при 

здійсненні управління та використання персоналу, враховувати вплив чинників 

зовнішнього, загального та специфічного внутрішнього середовища, своєчасно 

оцінити можливі труднощі щодо використання працівників та здійснити 

розробку шляхів адаптації до мінливого середовища, що позитивно вплине на 

фінансові показники підприємства (с. 41-51). 

7. Набула подальшого розвитку послідовність формування системи 

управління ефективністю використання персоналу на промислових 

підприємствах, в якій виділено етапи специфічні для процесу управління 

використанням персоналу та яка дає змогу побудувати систему управління, 

впровадити її на підприємствах, що дозволить підвищити результативність 



управління, зменшити вплив ризиків, покращити управління персоналом, 

забезпечити успішне функціонування підприємств в майбутньому (с. 77-86). 

 

Значущість дисертації для науки та практики. 

 

Дисертаційна робота Зіновської С.І. є внеском у розвиток теорії та 

практики дослідження проблеми використання та управління персоналом на 

промислових підприємствах. 

Отримані у дисертаційній роботі результати, сформовані теоретичні 

положення, висновки та рекомендації характеризуються науковою цінністю і 

мають практичне значення. 

Наукове значення отриманих у процесі дослідження результатів полягає в 

обґрунтуванні системи та механізму управління ефективністю використання 

персоналу та у вдосконаленні методико-прикладних положень їх використання 

у діяльності промислових підприємств, щодо здійснення прогнозування 

результативності управління. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання обґрунтованих науково-методичних положень дисертаційної 

роботи на промислових підприємствах, що сприятиме покращенню виробничо-

господарської діяльності, відновленню функціонування та розвитку. 

Висновки та рекомендації автора знайшли практичне впровадження в 

діяльності вітчизняних промислових підприємств, таких як: 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат», ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і 

комбікормів», ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» (про що свідчать відповідні довідки), а 

також впроваджені у навчальний процес економічного факультету Запорізького 

національного університету при викладанні дисциплін «Сучасні методи 

забезпечення надійності персоналу», «Інноваційні технології розробки, 

обґрунтування і прийняття кадрових рішень», «Антикризове управління 

персоналом».  



Оцінка змісту роботи. 

 

Дисертаційна робота Зіновської С.І. 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 200 сторінках 

комп’ютерного тексту; загальний обсяг роботи складає 310 сторінок. 

Дисертація містить 11 додатків, 27 рисунків, 49 таблиць. Список використаних 

джерел нараховує 307 найменувань. 

В цілому, дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, 

представлені висновки і пропозиції розкривають зміст одержаних результатів, 

відповідно до поставлених завдань. 

Атореферат дисертації відповідає змісту дисертаційної роботи та 

розкриває її суть. 

 

Повнота викладення наукових положень, 

висновків і рекомендацій в опублікованих працях 

 

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено у 18 

наукових працях загальним обсягом 5,58 друк, арк., з яких особисто автору 

належить 5,33 друк, арк., у тому числі: 1 стаття у колективній монографії, 6 

статей у наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз даних, 11 тез доповідей за матеріалами конференцій. 

Положення дисертаційного дослідження, які складають наукову новизну, 

повністю висвітлені у фахових виданнях та обговорені на всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних 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 публікацій основних положень 

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 звернути увагу на наступні 

зауваження до дисертаційної роботи:  

1. Дисертантом запропоновано методику оцінки результативності 

механізму управління ефективністю використання персоналу підприємств 

(с. 149-160) та зазначено сім показників для здійснення аналізу 

результативності механізму: соціальний, інноваційний, технологічний, 

економічний, фінансовий, інформаційний, кадровий. За соціальним показником 

запропоновано розраховувати сім складових, але доречно було б обґрунтувати 

їх вибір та кількість задля більш конкретного розуміння.  

2. У підрозділі 3.1 удосконалено методичний підхід оцінювання 

результатів використання механізму в процесі управління персоналом (с. 161-

165), який апробовано на промислових підприємствах. Проте не зрозумілим є 

обрана кількість експертів для опитування щодо визначення вагомості 

показників механізму управління та доречно було б конкретизувати переваги 

використання методичного підходу для промислових підприємств.  

3. У підрозділі 3.3 автором удосконалено методичний підхід до 

прогнозування рівня результативності управління ефективністю використання 

персоналу на підприємствах (підрозділ 3.3, с. 194-219) шляхом розрахунку 

інтегрального показника кадрового, соціального, інноваційного, 

технологічного, економічного, фінансового ефекту та побудови економіко-

математичної моделі. На нашу думку, доцільно було б проаналізувати інші 

види ефектів, наприклад виробничий, конкретизувати необхідність розрахунку 

запропонованих ефектів та використати більшу базу ретроспективних даних.  

4. Автором здійснено аналіз рівня освіти та руху персоналу, наведено 

динаміку узагальнених показників фінансово-економічної діяльності, 

розраховано показники використання персоналу на підприємствах харчової 

промисловості (підрозділ 2.3, с. 124-142). Ми вважаємо за доцільне, що автору 

слід здійснити подібний аналіз підприємств галузі за кордоном для порівняння 

результатів діяльності та конкретизації сформованих пропозицій.  



5. У підрозділі 1.3 дисертації представлено дослідження підходів щодо 

формування системи управління ефективністю використання персоналу, але 

відсутня інформація щодо існуючих систем управління за кордоном (с. 71-76). 

Вважаємо, що доцільно було б розглянути дані підходи на прикладі 

закордонних підприємств, що дозволило б конкретизувати розуміння їх 

практичного значення та доцільності впровадження на вітчизняних 

підприємствах.  

6. Автором у підрозділі 1.2 розглянуто механізм управління персоналом 

для визначено особливостей його побудови, який відіграє особливу роль для 

промислових підприємств. Вважаємо, що у тексті дисертації доцільно було б 

навести схематичне зображення механізмів управління запропонованих 

вченими та зазначити їх переваги і недоліки, уточнити практичне значення.  

7. В дисертаційній роботі автором удосконалено механізм управління 

ефективністю використання персоналу промислових підприємств, який 

включає послідовність етапів (рис. 1.2, с. 59). Доречно було б більш ретельно 

проаналізувати такий етап механізму, як вплив зовнішніх та внутрішніх 

чинників з метою уточнення переліку факторів впливу на управління 

використання персоналу та визначення способів їх нейтралізації. 

Однак, наведені зауваження та дискусійні моменти мають частковий 

характер і не зменшують загальної теоретичної та науково-практичної 

значущості, а також позитивної оцінки дисертаційної роботи, яка представляє 

собою завершену наукову працю.  

 

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам МОН України. 

 

Дисертаційна робота Зіновської С.І. є самостійною, завершеною 

науковою працею, виконана із використанням сучасних методів наукового 

дослідження, є результатом наукового пошуку автора із достатньою 

обґрунтованістю та аргументованістю запропонованих рекомендацій; містить 

достатню кількість елементи наукової новизни та важливі практичні 

рекомендації, частина яких реалізується у практиці  управління     ефективністю  



 


