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1. Актуальність обраної теми та її зв'язок з науковими програмами. 

Ефективність виробничої діяльності підприємств залежить від багатьох 

факторів, у тому числі не останню роль в цьому процесі відіграє якість 

управління основними засобами. Стан, інтенсивність використання, своєчасне 

виведення із експлуатації морально та фізично застарілих основних засобів 

формує не лише витрати на виробництво продукції, а й забезпечує конкурентні 

переваги на ринку.  

Використання обладнання, що має значний коефіцієнт зносу і 

характеризується високими питомими витратами сировини, матеріалів, 

енергетичних ресурсів зменшує прибутковість діяльності підприємства та не 

дозволяє підприємству виводити продукцію на зовнішні ринки.  Проблема 

управління основними засобами останнім часом набуває все більшої 

актуальності, з’являються публікації, які розкривають питання ефективного 

управління основними засобами та формування виробничого потенціалу для 

забезпечення високотехнологічних процесів.  

Управління основними засобами передбачає, як і будь-який 

управлінський процес, використання відповідних інструментів.  

З огляду вищевикладене тема дисертаційної роботи «Управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі» Колісник Наталії 

Анатоліївни є актуальною.  

В умовах загострення кризи переробні підприємства потребують нових 

підходів та управлінських дій, спрямованих на забезпечення відповідного рівня 

ефективності. В цих умовах особливої актуальності набуває удосконалення 

системи управління основними засобами.  

Проведені автором дисертаційної роботи наукові дослідження є 

складовою науково-дослідної роботи економічного факультету Запорізького 

національного університету (тема №3/17 «Становлення бізнес-інкубаторів на 



засадах інноваційного розвитку та забезпечення національної фінансово-

економічної безпеки», номер державної реєстрації 0117U000512), де автором 

надається визначення поняття «управління основними засобами підприємств» 

для забезпечення інноваційної складової розвитку, удосконалено науково-

методичний підхід до визначення факторів впливу на управління 

використанням основних засобів підприємств переробної галузі, запропоновано 

алгоритм побудови та впровадження системи управління основними засобами 

підприємств переробної галузі.    

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Проведений детальний аналіз змісту дисертації, автореферату та 

публікацій Колісник Н.А. дозволяє зробити висновок щодо достатнього ступеня 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Одержані автором наукові результати  побудовані  на сучасній 

економічній теорії.  Список літератури за темою роботи складає 275 

найменувань. Автором досліджено проблему  управління основними засобами 

як вітчизняних, так і закордонних науковців. Це дозволило  визначити сучасний 

стан проблеми та розв’язати завдання, визначені у дисертаційній роботі.   

Для досягнення мети дослідження, автором була використана низка 

сучасних методів дослідження, а саме: порівняння, систематизації та 

узагальнення, аналізу і синтезу, системного аналізу, статистичного аналізу, 

узагальнення, групування, інтегральної оцінки, збалансований, 

коефіцієнтний, абстрактно-логічний, індукції та дедукції, економіко-

математичного моделювання, порівняння та логічного узагальнення, 

рейтинговий метод.  

Робота побудована при використанні системного підходу. Для наочного 

представлення економічних даних, отриманих у процесі дослідження, 

автором використовувався графічний метод.  

Зміст дисертації відповідає визначеній темі. Поставлена в роботі мета 

досягнута, а  завдання розв’язані. Робота логічно побудована і викладена 

науковим стилем.    

У першому розділі «Теоретичні засади управління основними засобами 

на підприємствах» на основі аналізу та узагальнення основних наукових 

положень щодо змісту, сутності понять «основні засоби», «управління 

підприємством», «управління основними засобами» (с. 28-44), надано 

авторське визначення поняття «управління основними засобами підприємств» 

(с. 45). В роботі приділена увага  визначенню чинників впливу на управління і 



використання основних засобів (с. 47-49), що дозволило удосконалити науково-

методичний підхід до визначення факторів впливу на управління 

використанням основних засобів підприємств переробної галузі (с. 50-66).  

В роботі досліджено алгоритм побудови та впровадження механізму 

управління основними засобами підприємств переробної галузі (с. 69-85) та 

сформульовано визначення понять «система управління використанням 

основних засобів підприємств», «механізм управління використанням основних 

засобів підприємств» (с. 69).  

У другому розділі «Дослідження ефективності управління основними 

засобами на підприємствах переробної галузі» автором проведено аналіз стану 

та використання основних засобів, проаналізовано динаміку необоротних 

активів підприємств України (с. 88-104); запропонована модель формування 

інтегрального показника результативності управління використанням основних 

засобів, удосконалено теоретико-методичний підхід до оцінки 

результативності управління використанням основних засобів на 

підприємствах переробної галузі (с. 105-127).   

В роботі проведена оцінка результативності управління використанням 

основних засобів на підприємствах переробної галузі, аналіз показників групи 

використання основних засобів, групи управління основними засобами, групи 

забезпечення (кадрове, фінансове та інвестиційне, виробниче та технічне, 

інформаційне) (с. 128-156).  

У третьому розділі «Методичні підходи до удосконалення управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі» автором розроблено 

рекомендації щодо управління основними засобами на підприємствах 

переробної галузі, що характеризуються науковою обґрунтованістю та мають 

практичну цінність. Автором удосконалено модель управління основними 

засобами підприємств переробної галузі, в основу якої покладено  

використання процесного підходу. Запропонована модель враховує стан 

оточуючого середовища, особливості діяльності підприємства та складається із 

взаємопов’язаних елементів (с. 162-176). 

Удосконалений науково-методичний підхід до прогнозування 

ефективності управління основними засобами на підприємствах переробної 

галузі дозволяє  визначити рівень ефективності управління основними засобами 

(с. 180-192). Запропонований підхід побудований на проходженні  

взаємопов’язаних етапів і передбачає здійснення рейтингової оцінки, 

застосування пакету аналізу та вбудованих функцій Excel. Автором  

визначено три групи показників за якими проведено здійснено прогноз рівня 



ефективності управління основними засобами на підприємствах переробної 

галузі (с. 193-224).  

Таким чином, результати наукового дослідження Колісник Н.А. 

представлені в дисертаційній роботі, достатньо обґрунтовані і мають наукову 

достовірність. Висновки за всіма розділами та загальні висновки є логічними та 

зрозумілими. Результати дослідження можуть бути використані у практичній 

діяльності підприємств переробної галузі з метою ефективного управління 

основними засобами. Назва дисертаційної роботи Управління основними 

засобами на підприємствах переробної галузі» повністю відповідає її змісту, що 

підтверджується метою дослідження та вирішеними у процесі її досягнення 

завдань. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова цінність результатів дослідження полягає у подальшому 

розвитку теоретичних положень, удосконаленні методичних підходів та 

розробці науково-практичних рекомендацій щодо управління основними 

засобами на підприємствах переробної галузі.  

До вагомих наукових результатів можна віднести наступні: 

на теоретичному рівні:  

− запропоновано авторське визначення поняття «управління 

основними засобами підприємств» як системи взаємопов’язаних елементів, 

що направлена на організацію процесів формування, оновлення, 

використання основних засобів, планування, регулювання, моніторинг, 

контроль, прогнозування, оптимізацію та реорганізацію їх використання, 

продовження терміну корисної служби, прийняття дієвих управлінських 

рішень шляхом використання методів управління, що має за мету зростання 

конкурентоспроможності, отримання економічного ефекту, забезпечення 

довгострокового стабільного функціонування, досягнення намічених темпів 

зростання за умови врахування змін внутрішнього та зовнішнього 

середовища, загроз, ризиків, внутрішніх можливостей та наявного потенціалу 

підприємств, достатності інформаційного забезпечення (с. 45); 

− удосконалено науково-методичний підхід, що дозволяє здійснювати  

визначення факторів впливу на управління використанням основних засобів 

підприємств переробної галузі. Запропонований підхід  побудовано на 

виокремлені  внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на управління 

використанням основних засобів, із врахуванням специфіки  діяльності 

підприємств переробної галузі. Використання даного підходу дозволяє 

визначати ефективність управління та способи нейтралізації впливу 



визначених факторів з метою мінімізації їх впливу  та підвищення  

ефективності використання основних засобів (с. 50-66); 

− запропоноване авторське визначення дефініції «система управління 

використанням основних засобів підприємств» набору підсистем, елементів 

та дій, через реалізацію яких визначаються завдання та мета, організовується 

процес управління основними засобами та здійснення впливу керуючої 

підсистеми на керовану, через фінансове, програмне, технічне забезпечення, 

гарантуючи підвищення ефективності використання основних засобів, 

перетворення ресурсів, інформації у забезпеченість обладнанням, продукцію, 

отримання доходу (с. 69);  

− автором визначено сутність поняття «механізм управління 

використанням основних засобів підприємств». У запропонованому 

визначенні  механізм управління використанням основних засобів 

підприємств розглядається як складова системи управління, що містить 

компоненти (інформаційне, правове, кадрове, ресурсне забезпечення 

підприємств, забезпечення основними засобами) та підсистеми, що дозволяє 

налагодити інформаційні зв’язки між підрозділами, створити умови для 

виконання завдань, сформованої мети, коригувати внутрішні фактори, які 

здійснюють вплив на управління та використання основних засобів (с. 69); 

на практичному рівні:  

− автором удосконалено алгоритм побудови та впровадження системи 

управління використанням основних засобів підприємств переробної галузі і 

запропоновано відповідний механізм, для реалізації якого передбачається  

проходження взаємопов’язаних етапів: прогнозування, планування, організація, 

мотивація, моніторинг, контроль, координація, оцінка результатів. При цьому 

автором враховано особливості діяльності підприємств переробної галузі 

(с. 69-85);  

− автором удосконалено теоретико-методичний підхід здійснення  

оцінювання результативності управління використанням основних засобів на 

підприємствах переробної галузі. Підхід побудовано на використанні 

збалансованого та інтегрального підходів, він передбачає визначений 

алгоритмі дій і використовується для оцінювання груп показників 

використання основних засобів, управління основними засобами, забезпечення, 

оцінювання результативність управління використанням основних засобів на 

підставі методу регресійного (с. 109-127); 

− автором удосконалено модель управління основними засобами 

підприємств переробної галузі. Модель базується  на використанні процесного 



та комплексного підходів, містить взаємопов’язані елементи та блоки. 

Запропонована модель може використовуватись  як інструмент управління 

основними засобами для визначення слабких сторін процесу управління  

основними засобами, корегування управлінської діяльності, визначення 

рекомендацій задля підвищення ефективності управління основними 

засобами та на результати виробничо-господарської діяльності підприємств 

(с. 162-176);  

− автором удосконалено науково-методичний підхід до прогнозування 

ефективності управління основними засобами на підприємствах переробної 

галузі. Запропонований підхід  дозволяє здійснити  рейтингову оцінку за 

допомогою пакету аналізу та вбудованих функцій Excel (с. 180-192).  

Таким чином, одержані результати дисертаційної роботи Колісник Наталії 

Анатоліївни розвивають теорію управління основними засобами на 

підприємствах переробної галузі. 

 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в уточненні сутності 

понять «управління основними засобами підприємств», «система управління 

використанням основних засобів підприємств», «механізм  

управління використанням основних засобів підприємств»,  

удосконаленні науково-методичного підходу до визначення факторів впливу 

на управління використанням основних засобів підприємств переробної 

галузі.  

Прикладна цінність результатів дисертаційного дослідження 

Колісник Н.А. полягає у тому, що було удосконалено науково-методичні 

підходи щодо управління основними засобами на підприємствах переробної 

галузі, а також здійснено їх практичне застосування на досліджуваних 

підприємствах.  

Ознайомившись із текстом дисертаційної роботи, змістом автореферату та 

публікаціями Колісник Н.А. можна стверджувати, що переважна більшість 

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

достатньою мірою обґрунтованими та достовірними.  

Наукова новизна та практична значущість дисертаційної роботи знайшли 

відповідне відображення у фахових наукових статтях, 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 вітчизняних 

підприємств, зокрема: ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» 

(довідка № 2377/1/04 від 14.11.2019 р.), Дочірнє підприємство з іноземною 

інвестицією «Сангрант Плюс» (довідка № 229/11/19-6 від 28.11.2019 р.), 

ТОВ «Сватівська олія» (довідка № 921/1 від 20.12.2019 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

«Системний аналіз та діагностика стану підприємства», «Оцінка і розвиток 

бізнесу», «Конкурентний аналіз та діагностика стану підприємства», 

«Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки 

підприємства» (довідка № 01.01-13/47 від 17.05.2019 р.).  

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок про те, що 

рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути успішно використані на 

підприємствах переробної галузі, оскільки удосконалені методичні підходи є 

уніфікованими та загальнодоступними, а дисертаційне дослідження у цілому 

має наукове та практичне значення.  

 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях.  

У відкритому друці за темою дисертації автором опубліковано  

12 наукових праць, з них: 1 розділ у колективній монографії, 6 статей у 

наукових фахових виданнях України, у тому числі 5 статей у наукових 

фахових виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних 

баз), 5 тез доповідей за матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій 

становить 5,99 друк. арк. (особисто автору належить 5,57 друк. арк.).  

Положення дисертаційного дослідження, які складають наукову новизну, 

висвітлені у фахових виданнях та обговорені на міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях. 

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, рекомендації і 

пропозиції належать особисто автору, є його науковим доробком. Обсяг 

друкованих праць та їх кількість відповідає встановленим вимогам щодо 

публікацій основних положень дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата 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 328 сторінок, з них основний текст 

викладений на 200 сторінках. Робота містить 38 таблиць та 24 рисунки (15 

сторінок – таблиці і рисунки, 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. 

В цілому, визначаючи високий рівень дисертаційної роботи, необхідно 

зазначити ряд положень, які носять дискусійний характер та потребують 

додаткової аргументації, а саме: 

1. В удосконаленому алгоритмі побудови та впровадження системи і 

механізму управління використанням основних засобів підприємств 

переробної галузі автором враховано системний, процесний, ситуаційний, 

функціональний, вибірковий підходи (с. 69-85), але доцільно було б 

аргументувати вибір саме цих підходів.  

2. У підрозділі 1.3 дисертантом запропоновано визначення понять 

«система управління використанням основних засобів підприємств», 

«механізм управління використанням основних засобів підприємств» (с. 69). 

Проте доцільно було б згрупувати існуючі підходи науковців до визначення 

вказаних понять в таблицю, щоб показати їх спільні риси та визначити чітку 

відмінність запропонованого визначення від вже існуючих.  

3. У 2 розділі дисертаційної роботи автором розглянуто ефективність 

управління основними засобами на прикладі підприємств переробної галузі, 

але доцільно було б здійснити порівняльний аналіз ефективності 

використання основних засобів та їх використання по промисловості України 

в цілому, що б дозволило зробити більш ґрунтовні висновки.  

4. У підрозділі 2.3 здобувач наводить аналіз груп показників  

використання основних засобів, управління основними засобами, кадрового 

забезпечення, фінансового та інвестиційного забезпечення, виробничого та 

технічного забезпечення, інформаційного забезпечення для підприємств 

переробної галузі. Проте, доцільно було б уточнити порядок розрахунку 

показників за вказаними групами та критерії їх вибору.  



5. Здобувачем удосконалено модель управління основними засобами 

підприємств переробної галузі (рис. 3.2, с. 164), проте, на думку опонента, її 

прикладне значення потребує додаткового коментаря здобувача щодо 

можливості її використання як інструменту управління основними засобами 

на підприємствах переробної галузі.  

6. Автором в підрозділі 3.3 проведено апробацію науково-методичного 

підходу до прогнозування ефективності управління основними засобами на 

підприємствах переробної галузі на прикладі ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод», ТОВ «Сватівська олія», але доцільно було б 

навести результати апробації також за іншими групами підприємств, 

розширивши розрахунки до п’яти підприємств, що надало б отриманим 

результатам більшої обґрунтованості.  

Разом із тим зазначені зауваження носять дискусійний характер і не 

знижують загального позитивного враження від роботи.  

 

8. Загальний висновок 

Враховуючи актуальність проблеми та результати проведеного наукового 

дослідження, вважаємо, що дисертаційна робота Колісник Наталії Анатоліївни 

на тему «Управління основними засобами на підприємствах переробної галузі» 

є самостійною, завершеною працею, в якій отримані нові науково-обґрунтовані 

теоретичні та практичні результати, що мають прикладне спрямування та у 

сукупності вирішують важливе наукове завдання.  

Тематична спрямованість та зміст дослідження відповідають паспорту 

спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). Структура і зміст автореферату ідентичні основним 

положенням дисертації. У дисертаційній роботі містяться раніше не захищені 

наукові положення, що в сукупності вирішують конкретну наукову задачу щодо 

удосконалення управління основними засобами на підприємствах переробної 

галузі.  

На підставі аналізу дисертації Колісник Н.А., автореферату, публікацій 

дисертанта можна зробити висновок, що дисертаційна робота виконана на 

належному теоретичному та практичному рівні, за своїм змістом, оформленням, 

актуальністю та глибиною вирішення наукових завдань й розроблення 

практичних рекомендацій відповідає вимогам щодо дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук, зокрема 

пунктам 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

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

змінами),  а  автор  дисертації –  Колісник  Наталія  Анатоліївна – заслуговує  на  



 


