
 



Таким чином, все вищенаведене підкреслює актуальність вирішення 

наукового завдання щодо розвитку теоретико-методичного й практичного 

контексту управління основними засобами досліджуваних підприємств. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

 

У дисертації визначено мету дослідження, яка полягає в удосконаленні 

теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі. Відповідно 

поставлені завдання теоретичного, методичного та прикладного характеру. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи дає підстави констатувати, що 

автором досягнута поставлена мета й вирішені завдання. В процесі дослідження 

обгрунтовано положення наукової новизни, що свідчить про відповідність 

обраних автором шляхів вирішення поставлених завдань отриманим 

результатам. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в дисертаційній 

роботі, є обґрунтованими з теоретичної і методичної точки зору та 

достовірними. Вони базуються на сучасних теоріях, узагальнених підходах, що 

розкриваються в наукових працях зарубіжних та вітчизняних економістів 

стосовно управління основними засобами підприємств. Проведено аналіз 

достатнього масиву статистичних даних. Поряд з цим, наукові положення 

підтверджені досвідом управління на вітчизняних підприємствах переробної 

галузі.  

Слід виділити, що вирішення конкретних наукових завдань грунтується 

на системному підході й базується на використанні низки загальнонаукових і 

спеціальних методів наукових досліджень, у тому числі: порівняння, 

систематизації та узагальнення; аналізу і синтезу, системного аналізу; методів 

статистичного аналізу, узагальнення, групування, інтегральної оцінки, а також 

збалансованого, коефіцієнтного та абстрактно-логічного методів; методів 

індукції та дедукції, економіко-математичного моделювання, порівняння та 

логічного узагальнення; комплексного, рейтингового, графічного методів.  

Об’єкт, предмет та мета роботи визначено відповідно до теми роботи.  

Дисертаційна робота вирізняється логічною структурною побудовою, 

зміст розкриває тему наукового дослідження. Наведені в роботі дані 

підтверджені в ході дослідження. Висновки до розділів дисертаційної роботи та 

загальні висновки до неї є логічними й підтверджені результатами апробації на 

науково-практичних конференціях різного рівня, публікацією у наукових 

фахових виданнях, впровадженням авторських пропозицій у діяльність 

підприємств переробної галузі. 

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що подана до захисту 

дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, яке 

характеризується достатнім рівнем обґрунтованості та достовірності положень, 

висновків і рекомендацій.  

 



Наукова новизна одержаних результатів та їх достовірність 

 

Вивчення дисертаційної роботи за логікою її викладення дозволило дійти 

висновку, що отримані результати свідчать про їх наукову новизну, практичне 

значення та наявність предмету прилюдного захисту.  

Серед них слід виділити такі найбільш значущі здобутки дисертанта: 

− уточнено поняття «управління основними засобами підприємств», що 

розглядається в роботі як система взаємопов’язаних елементів, дія яких 

спрямована на організацію процесів формування, оновлення й використання 

основних засобів з деталізацією управлінських функцій, що має за мету 

досягнення такого рівня конкурентоспроможності, який забезпечує 

довгострокове стабільне функціонування (с. 45); 

− удосконалено науково-методичний підхід до визначення факторів 

впливу на управління використанням основних засобів підприємств переробної 

галузі, за яким на підставі врахування впливу внутрішніх та зовнішніх факторів 

на управління використанням основних засобів визначено ефективність такого 

управління, після чого виокремлено способи нейтралізації впливу факторів з 

метою підвищення ефективності управління (с. 50-66);  

− подано авторське трактування дефініції «система управління 

використанням основних засобів підприємств», в якій виділено підсистеми, 

елементи та дії, що дозволяють за умови їх реалізації організувати процес 

управління основними засобами на підставі впливу керуючої підсистеми на 

керовану, а також наявності відповідного фінансового, програмного, технічного 

забезпечення процесів. Це гарантує підвищення ефективності використання 

основних засобів та, як наслідок, отримання доходу (с. 69-72);  

− сформовано сутнісне наповнення поняття «механізм управління 

використанням основних засобів підприємств», що розглядається як складова 

системи управління та містить компоненти (інформаційне, правове, кадрове, 

ресурсне забезпечення підприємств, забезпечення основними засобами) й 

підсистеми, які дозволяють забезпечувати інформаційні зв’язки між 

підрозділами та створювати умови для управління та використання основних 

засобів (с. 69-72).  

− удосконалено алгоритм побудови й реалізації на підприємствах 

переробної галузі системи і механізму управління використанням основних 

засобів, який враховує специфіку діяльності досліджуваних підприємств. На 

підставі застосування системного, процесного, ситуаційного, функціонального, 

вибіркового підходів та за впливом факторів виділено взаємопов’язані етапи, за 

якими сформовано такі систему і механізм управління, які забезпечують його 

результативність і досягнення бажаного ефекту (с. 69-85);  

− удосконалено теоретико-методичний підхід до оцінки результативності 

управління використанням основних засобів на підприємствах переробної 

галузі, за яким, базуючись на збалансованому й інтегральному підходах, 

використано інструменти оцінки результативності використання, управління, 

забезпечення основних засобів, що стає базою для розробки заходів підвищення 

результативності (с. 109-127);  



− удосконалено модель управління основними засобами підприємств 

переробної галузі за рахунок систематизації одинадцяти блоків, де 

формалізовано дії менеджменту щодо покращення управління, а послідовна 

реалізації елементів, блоків дозволяє визначити недоліки в процесі управління, 

а також розробити рекомендації щодо корегування управлінських дій з метою 

підвищення показників виробничої діяльності підприємства (с. 162-176); 

− удосконалено науково-методичний підхід до прогнозування 

ефективності управління основними засобами на підприємствах переробної 

галузі, який поєднує підходи щодо алгоритмізації етапів прогнозування та 

виділення трьох груп показників, що характеризують використання й 

управління основними засобами та фінансово-господарської діяльності. 

Шляхом використання різних методів і методик та вбудованих функцій Excel 

здійснено прогноз показників та визначено загальну ефективність управління 

основними засобами, що дозволило розробити відповідні рекомендації для 

досліджуваних підприємств (с. 180-192).  

 

Теоретичне та практичне значення одержаних автором  

наукових результатів 

 

Дисертаційна робота Колісник Н.А. є певним науковим внеском у 

розвиток теорії та практики управління основними засобами підприємств 

переробної галузі.   

Отримані у дисертаційній роботі результати, висновки та рекомендації 

мають теоретичну та практичну значущість.  

Теоретичне значення отриманих у процесі дослідження результатів 

полягає в узагальненні теоретичних основ та удосконаленні методичних 

підходів щодо управління основними засобами на підприємствах переробної 

галузі. 

Практичне значення дослідження полягає у можливостях застосування 

теоретичних положень, поданих у формі практичних рекомендацій на 

вітчизняних підприємств переробної галузі, зокрема: алгоритму побудови та 

впровадження системи і механізму управління використанням основних засобів 

підприємств переробної галузі (с. 69-85); методичного підходу до оцінки 

результативності управління використанням основних засобів на підприємствах 

переробної галузі (с. 109-127); моделі управління основними засобами 

підприємств переробної галузі (с. 162-176); науково-методичного підходу до 

прогнозування ефективності управління основними засобами на підприємствах 

переробної галузі (с. 180-192).  

Результати апробовано і впроваджено на таких підприємствах: 

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 в освітньому процесі Запорізького національного 



університету в процесі розробки навчально-методичного забезпечення 

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.).   

 

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 відображення у 

публікаціях автора.  

Основні ідеї й результати дисертації опубліковано у 12 наукових працях, у 

тому числі: одна стаття у колективній монографії, 6 статей у наукових фахових 

виданнях України (із них одна стаття у науковому фаховому виданні України, 5 

статей у наукових фахових виданнях України, що внесені до міжнародних 

наукометричних баз), 5 тез доповідей за матеріалами конференцій. Загальний 

обсяг публікацій становить 5,99 друк. арк., з яких особисто автору належить 

5,57 друк. арк.  

Слід зазначити, що основні наукові положення, висновки та пропозиції, 

винесені на захист, отримано автором самостійно. З тих праць, що виконані у 

співавторстві, використано особисті здобутки здобувача, які конкретизовано у 

списку публікацій за темою дисертації. 

В оприлюднених наукових працях основні положення дисертаційної 

роботи та результати дослідження висвітлено з достатньою повнотою. Характер 

видань і зміст опублікованих наукових праць відповідають чинним вимогам 

щодо відображення отриманих результатів дисертаційної роботи на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

Колісник Н.А. протягом 2019–2020 рр. пройшли апробацію на 5 міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

 

Оцінка змісту та достовірність отриманих результатів дослідження  

 

Дисертаційна робота Колісник Н.А. є логічно побудованою науковою 

працею, що складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел із 275 найменувань на 39 сторінках, 8 додатків на 59 

сторінках. Загальний обсяг роботи становить 328 сторінок, з них основний 

текст викладений на 200 сторінках, що становить 8,33 авт. арк. Робота містить 

38 таблиць та 24 рисунки. 15 сторінок – таблиці і рисунки, які займають площу 

сторінки.  

Тема дисертації та її зміст відповідають паспорту спеціальності 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).  



Робота виконана державною мовою. Стиль викладення матеріалів 

дослідження відповідає вимогам, що висуваються до такого роду наукових 

праць. Мета дослідження відповідає темі дисертаційної роботи. Зміст 

сформульованих наукових завдань структурно узгоджений з положеннями 

наукової новизни і отриманими результатами. Це підтверджується 

впровадженням і апробацією методичного інструментарію в практичній 

діяльності підприємств переробної галузі, що підтверджується відповідними 

довідками. 

 

Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних положень дисертації 
 

Автореферат підготовлений згідно вимог до змісту, структури та стилю 

викладення і відображає основні положення, висновки і пропозиції 

дисертаційної роботи, достатньо розкриває положення наукової новизни, 

представлені у дисертації, дає повне уявлення про наукові здобутки, що 

виносяться на захист. 

Наукові положення дисертації сформульовано коректно, за кожним з них 

визначено науковий результат, ступінь новизни та практичне значення. 

Вивчення дисертації та автореферату дозволяє зробити висновок щодо 

ідентичності змісту автореферату й основних положень дисертації. 

 

Дискусійні положення та зауваження   
 

Оцінюючи подану до захисту дисертаційну роботу позитивно в цілому, 

слід виділити дискусійні положення та висловити такі зауваження: 

1. У підрозділі 1.1 дисертації на підставі гносеологічного аналізу й 

узагальнення наявних у вітчизняній та зарубіжній практиці підходів вчених до 

дефініцій «основні засоби», «управління підприємством» автором виокремлено 

їх переваги та недоліки і запропоновано власне трактування поняття 

«управління основними засобами підприємств». Проте, з тексту не зовсім 

зрозумілим є авторський внесок в сформоване визначення, оскільки не 

уточнено власне бачення понять «основні засоби» та «управління 

підприємством». В цьому випадку конкретизація авторських поглядів 

прослідковувалася б більш чітко, а авторський внесок набув більшої 

переконливості.  

2. Викликає інтерес удосконалений автором в процесі дослідження 

науково-методичний підхід до визначення факторів впливу на управління 

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

зроблена спроба довести важливість його використання в науці і практиці. 

Однак, твердження здобувача набули б достатньої вагомості у разі, якби було 

розгорнуто думку щодо впровадження такого підходу на досліджуваних 

підприємствах, що і підтвердило авторську гіпотезу щодо його доцільності і 

права на існування. 

3. В рамках удосконаленого алгоритму побудови та впровадження 

системи і механізму управління використанням основних засобів підприємств 

переробної галузі здобувачем виділено керуючу та керовану підсистеми 



(рис. 1.2, с. 77-78). Ми вважаємо, що важливим моментом і доречним з точки 

зору практичного застосування є детальна характеристика зазначених 

підсистем для підтвердження їх ролі в управлінні використанням основних 

засобів підприємств.  

4. В підрозділі 2.1 дисертаційної роботи здобувачем проаналізовано 

необоротні активи промислових підприємств України у 2013-2018 рр. (с. 88-90) 

з позиції їх наявності та зміни за роками, у тому числі, основних засобів та 

нематеріальних активів за залишковою вартістю і зносом, що не розкриває 

трендів за регіональними ознаками. Оскільки у подальшому дослідження 

проводилося за показниками функціонування, ефективності використання 

основних засобів обраної групи підприємств, що функціонують в одному 

регіоні, слід було розглянути тенденції щодо основних засобів на прикладі 

підприємств декількох областей та порівняти отримані результати, що 

підвищило б вагомість авторських висновків.  

5. Розглядаючи удосконалений здобувачем теоретико-методичний підхід 

до оцінки результативності управління використанням основних засобів на 

підприємствах переробної галузі (с. 109-127), нами виділено нормативні 

значення інтегрального показника результативності управління використанням 

основних засобів. При цьому, в тексті не описано, яким чином такі значення 

визначено, що є недостатнім для підтвердження результативності управління 

використанням основних засобів в процесі порівняння з фактичним його 

станом.  

6. Слід погодитися з автором, що для підвищення результативності 

управління використанням основних засобів на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» потрібно запропонувати відповідні заходи, які й 

були сформовані здобувачем і подані на с. 148. З іншого боку, слід було б 

визначити очікуваний ефект від їх реалізації, що дозволило б конкретизувати 

практичну значущість заходів і можливість їх системного застосування в 

діяльності досліджуваного підприємства.  

7. Важливою складовою моделі управління основними засобами 

підприємств переробної галузі безсумнівно є визначення напрямів покращення 

управління, що здійснюється в рамках восьмого блоку моделі (с. 174-175). На 

наш погляд, цьому питанню доцільно було приділити увагу, оскільки 

обгрунтування шляхів покращення управління є для підприємств підгрунтям 

для практичної реалізації. 

8. Для підсилення практичної значущості методичного підходу до 

прогнозування ефективності управління основними засобами на підприємствах 

переробної галузі (с. 177-192) здобувачу доцільно було б також для вибору 

показників для прогнозу ефективності управління залучити експертний метод, 

що дозволило б отримати більш обгрунтований результат авторського 

дослідження. 

Наявність зазначених зауважень не зменшують значущості дослідження 

управління основними засобами підприємств переробної галузі для теорії й 

практики вирішення важливої господарської проблеми, зазначеної в матеріалах, 

поданих до захисту.  



 


