
 



діяльності підприємств, довгострокових конкурентних переваг. Саме тому 

особливої актуальності набуває питання управління ефективністю 

використання персоналу на промислових підприємствах.  

Додатково підтверджується актуальність роботи, що проведені 

дослідження є складовою наукової теми Запорізького національного 

університету №3/17 “Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного 

розвитку та забезпечення національної фінансово-економічної безпеки” (номер 

державної реєстрації 0117U000512), де автор надає визначення поняття 

“управління ефективністю використання персоналу на підприємстві”, 

удосконалює механізм управління ефективністю використання персоналу 

промислових підприємств і методику оцінки результативності механізму 

управління ефективністю використання персоналу.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації 

Ґрунтовний аналіз змісту дисертації, автореферату та публікацій 

Зіновської С.І., дозволяє зробити висновок про високий ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій. 

В першу чергу, вони базуються  на сучасних теоретичних та практичннх 

економічних дослідженнях з питань управління ефективністю використання 

персоналу на промислових підприємствах. Проаналізований автором значний 

обсяг результатів досліджень вітчизняних та іноземних вчених дозволив 

сформувати сучасне бачення проблеми та ґрунтовно підійти до розв’язання 

визначених у дисертаційній роботі завдань.  

Задля досягнення мети дослідження автором використано метод 

системного аналізу та синтезу, термінологічного аналізу, методи систематизації 

та порівняння, системний підхід, статистичний метод обробки даних, метод 

групування, метод порівняння, коефіцієнтний метод, метод моделювання, 

інтегральної оцінки, метод експертних оцінок, метод узагальнення результатів 

проведеного дослідження, аналізу і синтезу, індукції та дедукції, метод 



економіко-математичного моделювання, метод системного аналізу, метод 

порівняння та логічного узагальнення, графічний метод.  

Аналіз та опрацювання змісту роботи дозволяє стверджувати, що мету 

дослідження досягнуто, а завдання роботи виконано у повному обсязі. Цьому 

сприяли, зокрема, і логічна послідовність проведеного дослідження, чіткість 

викладання матеріалу як усієї роботи, так і кожного з її трьох розділів. 

У кожному з розділів та підрозділів роботи дисертантом викладено 

результати, що становлять значний науковий інтерес та є обґрунтованими і 

достовірними. 

Так, у першому розділі “Теоретичні основи управління ефективністю 

використання персоналу на промислових підприємствах” автором аналізуються 

підходи вчених до визначення понять “персонал”, “ефективність”, “управління 

персоналом”, “використання персоналу” та надано власне бачення поняття 

“управління ефективністю використання персоналу на підприємстві” (с. 29-36), 

визначено фактори та чинники впливу на управління персоналом підприємств 

та удосконалено процес управління ефективністю використання персоналу 

промислових підприємств (с. 37-51). Далі автором  стверджується, що на 

значній кількості промислових підприємств не вистачає кваліфікованих 

працівників, відсутні ефективні методи мотивації і управління персоналом та 

доречним є формування механізму управління. Автором удосконалено механізм 

управління ефективністю використання персоналу промислових підприємств та 

розглянуто його особовості (с. 52-70). Далі аналізуються підходи вчених до 

використання системи управління на підприємствах, доповнюється 

послідовність формування системи управління ефективністю використання 

персоналу на промислових підприємствах та визначаються етапи її побудови, 

специфіка використання (с. 71-86). 

У другому розділі “Дослідження сучасного стану використання 

персоналу на промислових підприємствах” автором проведено детальний аналіз 

використання персоналу на промислових підприємствах України та аналізуються 

обсяги виробництва продукції, фінансові результати діяльності (с. 89-107). Далі 

аналізується ефективність використання персоналу на підприємствах 



Запорізької області та досліджується оцінка забезпеченості трудовими 

ресурсами промислових підприємств (с. 108-123). Проводиться також  аналіз 

рівня освіти та руху персоналу, динаміки узагальнених показників фінансово-

економічної діяльності, показників використання персоналу та обґрунтовується  

доцільність управління ефективністю використання персоналу на промислових 

підприємствах (с. 124-142).  

У третьому розділі “Удосконалення науково-методичних підходів до 

управління ефективністю використання персоналу на промислових 

підприємствах” розроблено низку науково обґрунтованих та практично 

значущих рекомендацій щодо управління ефективністю використання 

персоналу на промислових підприємствах, зокрема: на підставі аналізу підходів 

вчених до оцінки ефективності використання персоналу та системи управління 

удосконалено методику оцінки результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу підприємств (с. 146-160; с. 166-167) та 

удосконалено методичний підхід оцінювання результатів використання 

механізму в процесі управління персоналом (с. 161-165), які проаналізовано на 

промислових підприємствах (с. 168-193); удосконалено методичний підхід до 

прогнозування рівня результативності управління ефективністю використання 

персоналу на підприємствах (с. 194-219). 

Таким чином, можна зазначити, що результати наукового дослідження 

Зіновської С.І., 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 промислових підприємств. 

З точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи “Управління ефективністю використання 

персоналу на промислових підприємствах” повністю відповідає її змісту. 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Зіновської С.І. полягає у 

розвитку теоретичних основ та вдосконаленні методико-прикладних положень 



щодо налагодження управління ефективністю використання персоналу на 

промислових підприємствах.  

До вагомих наукових результатів віднесено наступне: 

на теоретичному рівні: 

– уточнено сутність поняття “управління ефективністю використання 

персоналу на підприємстві”, що запропоновано розглядати як процес 

планування; організації роботи працівників, які  ґрунтуються: на застосуванні 

методів управління, способів, заходів, принципів, направлених на ефективне 

використання працівників, їх інформаційне забезпечення; створенні безпечних 

умов праці; стимулюванні праці; врахуванні дії ринкового середовища, загроз, 

ризиків та гарантує підвищення продуктивності роботи; участі в колективному 

прийнятті рішень та досягненні соціально-економічного ефекту; відновленні 

стабільності функціонування за умов змінності впливу факторів. Все перелічене  

дозволятиме  оцінити ефективність використання та управління трудовими 

ресурсами підприємства (с. 34). В запропонованому визначенні поняття 

автором зосереджено увагу на важливості ефективного використання трудових 

ресурсів, оцінці їх результативності, підвищенні рівня кваліфікації, 

застосуванні нових методів управління, доцільності управління результатами 

діяльності персоналу, продуктивності праці, врахуванні факторів зовнішнього 

та внутрішнього середовища; 

– у ході дослідження автором удосконалено процес управління 

ефективністю використання персоналу промислових підприємств, де  

враховано чинники зовнішнього, загального та специфічного внутрішнього 

середовища, що дозволяє промисловому підприємству оцінити їх вплив на 

управління персоналом, визначити проблеми щодо використання працівників і, 

тим самим, сформувати шляхи покращення використання персоналу, досягти 

максимального ефекту від їх використання та цілей підприємств (с. 41-51); 

– автором проаналізовано ряд підходів до побудови системи управління 

персоналом, що можуть використовуватися на досліджуваних підприємствах. 

Це дає можливість удосконалити послідовність формування системи 



управління ефективністю використання персоналу на промислових 

підприємствах, в якій обґрунтовано необхідність її удосконалення, що в свою 

чергу надає можливості організувати роботу персоналу на всіх рівнях 

управління, мінімізувати ризики та загрози, покращити процес управління 

персоналом, розвиток підприємства (с. 77-86); 

на методичному рівні: 

– удосконалено методику оцінки результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу підприємств (с. 149-160), що 

побудовано на системному підході, передбачено комплексний аналіз 

результативності механізму задля розробки раціональних рішень. Це дозволить 

визначити доцільність подальшого використання механізму розробки 

раціональних рішень, створити передумови ефективного управління і 

використання персоналу, максимізувати фінансово-господарські результати 

діяльності;  

– удосконалено методичний підхід оцінювання результатів 

використання механізму в процесі управління персоналом (с. 161-165), який 

дозволяє здійснити оцінку значущості кожного окремого показника механізму 

управління ефективністю використання персоналу промислових підприємств на 

підставі застосування експертного методу оцінки та налагодження управління 

кадрами на підприємствах, розвитку трудового потенціалу; 

– удосконалено методичний підхід щодо прогнозування рівня 

результативності управління ефективністю використання персоналу на 

підприємствах (с. 196-219), який дає змогу здійснити прогноз інтегрального 

показника кадрового, соціального, інноваційного, технологічного, 

економічного, фінансового ефекту та побудувати економіко-математичну 

модель, оцінити результативність управління та сформувати заходи щодо 

покращення використання персоналу, що сприятиме налагодженню 

функціонування підприємств;  

– удосконалено механізм управління ефективністю використання 

персоналу промислових підприємств (с. 57-70). Використання даного механізму 



допомагає на промислових підприємствах регулювати управління персоналом, 

формувати трудовий потенціал, забезпечувати синергічне управління 

персоналом, створювати  умови для роботи, досягати основних цілей 

діяльності, розробляти заходи щодо покращення ефективності управління та 

використання персоналу.  

Таким чином, теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи 

Зіновської С.І. розвивають теоретичне розуміння сутності процесу управління 

ефективністю використання персоналу, дозволяють дослідити специфіку 

управління та організації роботи працівників, створювати умови для 

раціоналізації використання персоналу та підвищення ефективності діяльності 

підприємств.  

 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у подальшому 

розвитку поняття “управління ефективністю використання персоналу на 

підприємстві”, визначенні процесу управління ефективністю використання 

персоналу промислових підприємств, а також удосконаленні послідовності 

формування системи управління ефективністю використання персоналу на 

промислових підприємствах.   

Прикладна цінність результатів дисертаційного дослідження 

Зіновської С.І. полягає у запропонованих  методичних підходах  щодо оцінки та 

прогнозування управління ефективністю використання персоналу та здійсненні 

їх практичного застосування на промислових підприємствах.  

З опрацюванням тексту дисертаційної роботи, змісту автореферату та 

публікацій Зіновської С.І., можна стверджувати, що переважна більшість 

наукових положень, пропозицій і висновків, представлених у роботі, є 

обґрунтованими та не дають підстав сумніватися в їх достовірності. Наукова 

новизна та практична значущість дисертаційної роботи знайшли відповідне 

відображення у колективних монографіях, фахових наукових статтях та 

матеріалах апробаційного характеру. При цьому кількісне і якісне 



представлення друкованих праць надають авторові офіційно право публічного 

захисту дисертаційної роботи. З публікацій, що написані у співавторстві, 

використано тільки ті результати, які отримані автором особисто.  

Результати наукового дослідження використані в практичній діяльності 

вітчизняних промислових підприємств, зокрема: ПрАТ “Пологівський 

олійноекстракційний завод” (довідка № 153/1/04 від 18.01.2019 р.), 

ПрАТ “Запорізький оліяжиркомбінат” (довідка № 34 від 23.01.2019 р.), 

ПрАТ “Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів” (довідка 

№ 74 від 23.01.2019 р.), ПАТ “Іллічівський олійножировий комбінат” (довідка 

№ 24/01-02 від 07.02.2019 р.), ПрАТ “Ніжинський жиркомбінат” (довідка 

№ 78/2019 від 15.02.2019 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін “Сучасні 

методи забезпечення надійності персоналу”, “Інноваційні технології розробки, 

обґрунтування і прийняття кадрових рішень”, “Антикризове управління 

персоналом” (довідка № 01.01-13/103 від 23.11.2018 р.).  

На підставі вищезазначеного можна стверджувати, що дисертаційне 

дослідження має наукове та практичне значення.  

 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях 

Ознайомленням зі змістом дисертаційної роботи й опублікованими 

працями дисертанта підтверджується, що ключові наукові положення, висновки 

та рекомендації, сформульовані у дисертації, знайшли своє відображення у 

публікаціях автора. За темою дослідження  автором опубліковано 18 наукових 

праць, з них: 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. Загальний обсяг публікацій 5,58 

друк. арк., з них особисто автору належить 5,33 друк. арк.  



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 Зіновської С.І.,  доповідалися й отримали 

позитивну оцінку на 11 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. Це 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 310 сторінок, із них 200 сторінок 

займає основний текст. Робота містить 27 рисунків та 49 таблиць. 

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. 

Дисертація не містить несанкціонованих текстових запозичень без 

посилань на джерело (академічного плагіату). 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 звернути увагу на ряд положень, які мають 

дискусійний характер та потребують додаткової аргументації, а саме:   

1. Автором у підрозділі 1.1 дисертаційної роботи проаналізовано 

підходи вітчизняних та зарубіжних вчених щодо трактування сутності понять 

“управління персоналом”, “використання персоналу” (с. 30-33). На нашу думку, 

доцільно було б не лише здійснити аналіз теоретичних підходів вчених до 

визначення вказаних дефініцій, але й згуртувати їх в таблицю із зазначенням 

переваг і недоліків зазначених підходів вчених. 

2. Дисертантом у підрозділі 1.1 (с. 41-51) розглянуто удосконалення 

процесу управління ефективністю використання персоналу промислових 

підприємств та наведено його основні чинники. Вважаємо, що доречно було б 

конкретизувати практичне значення від використання даного процесу для 

промислових підприємств, розглянути вплив виділених чинників на управління 

та використання персоналу, що дозволило би поглибити результати 

дослідження. 

3. Автором в підрозділі 1.3 дисертаційної роботи наведено методичні 

підходи щодо оцінки та формування системи управління ефективністю 

використання персоналу на промислових підприємствах (с. 71-76). Доцільно 

було б також дослідити методичні підходи щодо оцінки ефективності 

використання персоналу та проаналізувати придатність їх застосування на 

промислових підприємствах.  

4. У підрозділі 1.3 дисертаційної роботи наведено удосконалену 

послідовність формування системи управління ефективністю використання 

персоналу на промислових підприємствах (с. 79, рис. 1.3) та конкретизовано її 

теоретичне значення. Бажано було б зазначити практичне значення 

послідовності для промислових підприємств з метою більш конкретного її 

розуміння.  



5. Автором у підрозділі 2.2 (с. 108-123) проведено ґрунтовний аналіз 

діяльності промислових  підприємств Запорізької області, оцінено ефективність 

використання персоналу, але не представлено перелік проблем в управлінні 

персоналом та можливі шляхи їх вирішення. Доцільно було б розписати 

проблеми промислових підприємств, що виникають в процесі використання 

персоналу та зазначити, чим вони обумовлені. 

6. У підрозділі 3.1 розглянуто удосконалену методику оцінки 

результативності механізму управління ефективністю використання персоналу 

підприємств та проведено детальний опис етапів її побудови (с. 149-160). Має 

бути пояснення, який функціональний підрозділ відповідальний за оцінку 

результативності та впровадженням механізму. Вважаємо, що задля більш 

детального роз’яснення особливостей використання методики для промислових 

підприємств автору доречно було б пояснити,  на який підрозділ покладається 

обов’язок щодо впровадження методики. 

7. Автором удосконалено методичний підхід оцінювання результатів 

використання механізму в процесі управління персоналом, який ґрунтується на 

використанні експертного методу (с. 161-165). Вважаємо, що має бути наведено  

перелік працівників, віднесених до групи найбільш компетентних експертів для 

проведення оцінки результативності механізму управління та вибору найбільш 

вагомих його показників, надану їм інформацію задля визначення практичної 

значущості методичного підходу для підприємств. 

8. У підрозділі 3.2 наведено результати практичного застосування 

методики оцінки результативності механізму управління ефективністю 

використання персоналу підприємств на обраних підприємствах харчової 

промисловості (с. 168-193). Вважаємо, що автору слід відзначити, чи придатний 

даний підхід для впровадження на інших підприємствах.  

9. В дисертаційній роботі використано шкалу характеристики рівня 

інтегрального показника результативності управління ефективністю 

використання персоналу (табл. 3.27, с. 216). Потребує пояснення градації 

інтегрального показника рівня результативності управління ефективністю 



використання персоналу за кожним видом ефекту та найменування відповідних 

рівнів результативності задля визначення достовірності шкали та придатності 

для використання на підприємствах. 

 

8. Загальний висновок 

 

1. Аналіз змісту дисертації Зіновської Світлани Ігорівни “Управління 

ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах”, 

автореферату та основних опублікованих робіт дає підстави для висновку, що 

відзначені здобувачем завдання дослідження осмислено, ретельно опрацьовано 

і розв'язано на достатньо високому теоретично-методичному рівні.  

2. Глибина дослідження, одержані наукові результати, рівень подання 

матеріалу, перелік публікацій віддзеркалюють наявність теоретичних, 

методичних та аналітичних наукових розробок, які є предметом захисту 

кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами  (за видами економічної діяльності).  

3. Висловлені зауваження не змінюють загальної високої оцінки роботи, 

що є цілісним завершеним науковим дослідженням, в якому одержано нові 

науково обґрунтовані теоретичні та методико-прикладні засади щодо 

удосконалення науково-методичних підходів до оцінки результативності 

управління ефективністю використання персоналу підприємств. Одержані 

Зіновською С.І.  результати, висновки та рекомендації мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. Опубліковані у фахових виданнях наукові 

роботи висвітлюють основні положення дисертації. Дисертація належним 

чином оформлена, містить методико-прикладні засади управління 

ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах. 

Зазначене дає підстави стверджувати про відповідність дисертаційної роботи 

пп. 9, 11, 12, 13 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі 

змінами).  



 


