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покращення організаційно-управлінської роботи кадрової служби 
підприємства” (державний реєстраційний номер 0116U008738), де автором 
розроблено пропозиції щодо підвищення результативності організаційно-
управлінського напряму роботи підприємства, організації кадрового 
діловодства та “Стратегічне управління маркетинговими технологіями 
вітчизняних підприємств” (державний реєстраційний номер 0119U000270), де 
автором визначено інструменти та інноваційні технології управління кадровим 
ресурсом підприємств машинобудування, а також стратегію управління 
кадровим ресурсом підприємств; у межах науково-дослідницької роботи 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького 
національного університету за темами: “Становлення бізнес-інкубаторів на 
засадах інноваційного розвитку та забезпечення національної фінансово-
економічної безпеки” (державний реєстраційний  номер 0117U000512), де 
автором розроблено рекомендації щодо співпраці освіти, науки і бізнесу щодо 
спільного проведення заходів, спрямованих на навчання фахівців інноваціям у 
сфері управління кадровим ресурсом, “Дослідження фінансово-економічного 
потенціалу Запорізької області” (державний реєстраційний номер 
0116U004853), у межах якої автором визначено групи підприємств щодо таких, 
що застосовують традиційні технології в управлінні, та таких, що орієнтовані 
на ринкову динаміку, що обумовлює особливості управління кадровим 
ресурсом, “Механізми вдосконалення процесу управління інвестиційно-
інноваційним розвитком регіону” (державний реєстраційний  номер 
0116U004852), де автором визначено функціонально-структурний підхід щодо 
забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом підприємства                                 
(довідка № 01.01-13/57 від 12.03.2020 р.).Матеріали дисертації використані при 
розробленні наукової теми Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету “Фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору 
України” (державний реєстраційний номер 0114U006058), у межах якої автором 
визначено напрями ефективності праці як запоруки успішної діяльності 
підприємств(довідка № 15-08-0051/1 від 24.05.2018 р.), а також при розробці 
науково-дослідних тем факультету комп'ютерних систем, енергетики та 
автоматизації Національної металургійної академії України (м. Дніпро) 
“Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного 
розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань” 
(державний реєстраційний  номер 0116U006782), у межах якої автором 
досліджено діяльність підприємств машинобудування та соціально-
економічний розвиток регіону, соціально-економічні передумови забезпечення 
ефективності управління кадровим ресурсом та “Методологія управління  
підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності” 
(державний реєстраційний  номер 0107U001146), де автором визначено 
напрями підвищення ефективності кадрової роботи на основі використання 
моделі життєвого циклу працівника (довідка № 123 від 20.05.2019 р.).  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 
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Аналіз змісту дисертаційної роботи та автореферату дає можливість 

стверджувати, що сформовані автором висновки і рекомендації, запропоновані 

наукові положення характеризуються достатньо високим рівнем достовірності 

та обґрунтованості. Це підтверджується проведеним автором ґрунтовним 

аналізом праць вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, що відповідають 

визначеній тематиці дисертаційного дослідження щодо забезпечення 

ефективності управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування. 

Автором в процесі дослідження використані загальнонаукові та прикладні 

методи. Достовірність одержаних результатів підтверджується аналізом 

значного масиву офіційного статистичного матеріалу, проведеною апробацією 

одержаних результатів на міжнародних і всеукраїнських, університетських  

науково-практичних конференціях, друком у наукових виданнях, монографіях, 

впровадженням авторських пропозицій у діяльність підприємств 

машинобудування, що підтверджується довідками про впровадження.  
 

Структура та зміст дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота логічно структурована, складається зі вступу, п’яти 

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

дисертації складає 480 сторінок, основний зміст роботи викладено на 360 

сторінках тексту. За змістом, структурою, обсягом, стилем викладання, 

послідовністю та аргументованістю викладання матеріалів дослідження 

дисертаційна робота повною мірою відповідає вимогам до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та вимогам Міністерства 

освіти і науки України. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні засади управління 

кадровим ресурсом підприємств» (с. 55-123) автором розв’язано завдання з 

узагальнення наукових підходів щодо визначення економічної сутності поняття 

“ресурси” та запропоновано авторське визначення (с. 71-75); на основі узагальнення 

сучасних наукових підходів щодо визначення економічної сутності поняття “кадрові 

ресурси” запропоновано його уточнення (с. 93-94, 98, табл.1.5); обгрунтовано 

значущість роботи з кадровим ресурсом з метою успішної діяльності вітчизняних 

підприємств в сучасних умовах розвитку економіки (с. 103-104; 106-114). 

У другому розділі дисертаційної роботи «Управління кадровим ресурсом 

підприємств через призму ефективності» (с. 124-202) дисертантом удосконалено 

функціонально-структурний підхід щодо забезпечення ефективності управління 

кадровим ресурсом підприємства (с. 137); розроблено методологічний підхід, що 

відображає зв’язок між кадровою політикою, індикаторами виміру кадрового 

ресурсу та результатами підприємства (с. 183). 

У третьому розділі дисертаційної роботи «Оцінювання соціально-економічних 

передумов підвищення ефективності управління кадровим ресурсом» (с. 203-

259) автором проаналізовано кадровий корпус вітчизняних промислових 

підприємств, досліджено соціально-економічні передумови забезпечення 

ефективності управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування 

(с. 204-209; 217-235; 242-246) розвинуто класифікацію факторів впливу на 

ефективність управління кадровим ресурсом підприємства з позицій 
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комплексного підходу (с. 252-253); визначено проблеми, перспективи розвитку, 

заходи, направлені на стимулювання виробничого сектора (с. 254-256). 

У четвертому розділі дисертаційної роботи «Методологія забезпечення 

ефективним управлінням кадровим ресурсом підприємств машинобудування» 

(с. 260-325) дисертантом досліджено використання технології “ключових 

показників” для управління кадровим ресурсом підприємства 

машинобудування (с. 267-279); удосконалено модель ухвалення рішень на 

основі делегування (с. 292-296); розвинуто методичний підхід щодо 

забезпеченості кадровим ресурсом підприємств машинобудування та здійснено 

прогноз на основі екстраполяції тренда  (с. 305-316). 

П’ятий розділ дисертаційної роботи «Вектори забезпечення ефективності 

управління кадровим ресурсом підприємств» (с. 326-392) – у цьому розділі 

автор розробила концептуальну модель ухвалення кадрових рішень в умовах 

організаційних змін підприємств машинобудування (с. 340); удосконалила 

методику побудови матриці узгодження стратегії підприємства з процесами 

управління кадровим ресурсом на підприємстві (с. 357); розробила стратегію 

управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування на основі моделі 

життєвого циклу працівника (с.360); запропоновано управлінський 

інструментарій ухвалення рішень для підвищення ефективності управління 

кадровим ресурсом підприємств (с. 377).  
 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи та автореферату 

дозволило у сформульованих автором положеннях роботи виокремити 

елементи наукової новизни, чітко визначити основні положення, висновки і 

пропозиції автора, що відображають належний науковий рівень дисертанта.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в опрацюванні 

теоретичних, методичних, методологічних і практичних положень, щодо 

управління кадровим ресурсом підприємства, формування стратегії управління 

кадровим ресурсом підприємства, розробку практичних рекомендацій щодо 

забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом підприємства.   

Основні наукові результати виконаного дослідження Гельман В.М. 

полягають у такому: 

1. Розвинуто поняття “ресурси”, яке запропоновано розглядати на основі 

на основі загального підходу ресурси запропоновано розглядати як усе те, що 

може бути використано (запаси всіх видів чинників, кошти, джерела будь-чого, 

можливості тощо), і все те, що використовується суспільством для створення 

благ (товарів, послуг, цінностей), задоволення потреб, досягнення цілей 

майбутнього розвитку (с. 71-72). 

2. Уточнено поняття “кадрові ресурси”, які запропоновано розглядати в 

розрізі триєдності матеріалізованої, нематеріальної та вартісної форм. 

Матеріалізована складова кадрового ресурсу представлена працівниками, які є 

носіями знань, навичок, умінь та здібностей. Нематеріальна складова кадрового 

ресурсу – це знання, навички, вміння та здібності працівників виконувати певне 

коло завдань, певну діяльність. Вартісна складова кадрового ресурсу – витрати 
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кадрового ресурсу, обумовлені управлінням кадровими процесами на 

підприємстві (с. 93-94,98).  

3. Удосконалено функціонально-структурний підхід щодо забезпечення 

ефективності управління кадровим ресурсом, який  враховує зовнішнє і 

внутрішнє середовище підприємства, критерії ефективності діяльності 

працівників, передбачає взаємозв’язок підсистем планування, організаційного 

забезпечення, інформаційного забезпечення, мотиваційного забезпечення, 

регулювання та координування, контролю ефективної діяльності працівників, 

та забезпечує отримання економічного і соціального ефектів, формування 

програм мотивації та розвитку працівників, удосконалення інформаційного 

забезпечення управління кадровим ресурсом, активізацію трудової поведінки 

працівників, підвищення рівня продуктивності праці та забезпечення 

оптимальних та безпечних умов праці, кінцевим результатом використання 

такого підходу є підвищення ефективності діяльності підприємства у 

довгостроковій перспективі (с. 127). 

4. Розроблено методологічний підхід до ефективного управління 

кадровим ресурсом підприємства, в основу якого покладено узаємов’язок між 

кадровою політикою, індикаторами виміру кадрового ресурсу та результатами 

діяльності підприємства, що дозволяє виокремити вплив компонентів 

кадрового ресурсу на його ефективність та який ураховує відповідальність 

керівництва за розробку заходів, які приведуть до організаційно бажаної 

поведінки та отримання економічного, функціонального та соціального ефектів 

(с. 183). 

Удосконалено класифікацію зовнішніх та внутрішніх факторів прямого та 

опосередкованого впливу активізуючої та деактивізуючої дії з позицій 

комплексного підходу, урахування яких дозволяє впливати на підвищення 

ефективності управління кадровим ресурсом та досягнення цілей підприємства 

(252-253). 

5. Удосконалено технологію “ключових показників” у якості потужного 

інструменту для оцінки ефективності використання кадрового ресурсу та 

діяльності кадрової служби підприємств машинобудування, використання якої 

дозволяє підвищити ефективність оперативних і стратегічних процесів 

управління кадровим ресурсом на підприємстві, привести у відповідність цілі 

працівників, бізнес-одиниць і підприємства в цілому, а також виявити нові 

позитивні ініціативи і процеси (с. 261-279). 

6. Удосконалено модель ухвалення рішень на основі делегування, яка 

враховує вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, 

використання якої дозволяє здійснювати оцінку ефективності делегування, 

контролювати ухвалення рішень у системі управління кадровим ресурсом 

підприємства або здійснювати відбір з альтернативних варіантів найбільш 

ефективного плану із використанням HR-інструментів з урахуванням ресурсних 

обмежень на підприємствах (с. 292-296). 

7. Розвинуто метод екстраполяції, використання якого на основі даних 

кількості зайнятих працівників на підприємствах різних розмірів (великих, 
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середніх та малих) та ідентифікації дискретних часових рядів дозволяє 

визначити прогнозні значення забезпеченості підприємств машинобудування 

кадровим ресурсом, та дозволяє приймати ефективні стратегічні управлінські 

рішення в сфері управління кадровим ресурсом (с. 313-316). 

8. Розроблено концептуальну модель ухвалення кадрових рішень в 

умовах організаційних змін підприємств машинобудування із урахуванням 

трифазного процесу таких змін, яка передбачає фазу “до організаційних змін”, 

“під час організаційних змін” та “після організаційних змін”, що враховує 

практики, інструменти та методи управління кадровим ресурсом для 

підвищення успішності організаційних змін підприємств-учасників та 

збільшення показників організаційної ефективності новоствореної бізнес-

структури (с. 339-341). 

9. Удосконалено методику побудови матриці узгодження стратегії 

підприємства з процесами управління кадровим ресурсом відповідно до моделі 

життєвого циклу працівника у його відносинах із підприємством-роботодавцем 

(залучення, адаптація, розвиток, утримання, вивільнення), для оцінки елементів 

якої використовуються кулі Харві, головною метою якої є створення умов та 

можливостей забезпечення продуктивної зайнятості, підвищення ефективності 

витрат кадрового ресурсу та подолання репутаційних ризиків (с. 357-359). 

10. Запропоновано стратегію управління кадровим ресурсом підприємств 

машинобудування на основі використання моделі життєвого циклу працівника 

у відносинах із підприємством-роботодавцем, яка передбачає врахування 

матриці узгодження стратегії підприємства з процесами управління кадровим 

ресурсом, упровадження якої дозволяє мотивувати працівників на досягнення 

стратегічних і тактичних цілей підприємства, забезпечити їх продуктивну 

трудову поведінку, формувати лояльну команду фахівців, здатних виконувати 

завдання різного ступеня складності (с. 360). 

11. Запропоновано управлінський інструментарій ухвалення рішень для 

підвищення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств, який 

відображає послідовність етапів створення його основних елементів під 

впливом зовнішніх та внутрішніх чинників у рамках стратегічних і оперативних 

процесів управління кадровим ресурсом, що дозволяє визначити можливості та 

умови для актуалізації та вдосконалення кадрового ресурсу з урахуванням 

циклічності процесу управління (с. 377). 

Таким чином, представлені у дисертаційній роботі результати 

дослідження мають наукову новизну і спрямовані на вирішення важливої 

наукової проблеми – розроблення концептуальних, теоретичних, 

методологічних та методико-прикладних основ забезпечення ефективного 

управління кадровим ресурсом на підприємствах машинобудування. 

 
 

Відображення висновків і пропозицій в роботах, опублікованих 

автором дисертації 

Основні положення і результати дисертаційної роботи, відповідно до 

чинних вимог, викладені у монографіях, статтях, виданих у фахових наукових 
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виданнях (у т.ч. таких, що внесені до міжнародних наукометричних баз даних), 

у наукових періодичних виданнях інших держав, а також у друкованих 

матеріалах наукових конференцій, монографіях. Зокрема, за темою 

дисертаційної роботи автором опубліковано 54 наукових працях, з них: 8 

монографій, з них 1 одноосібна, 22 статті у наукових фахових виданнях 

України (3 статті у наукових фахових виданнях України, 19 статей у наукових 

фахових виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних 

баз), 3 статті у наукових періодичних виданнях інших держав (1 з них – у 

виданні наукометричної бази даних Web of Science), 21 теза доповідей за 

матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 

37,47 друк. арк. (особисто автору належить 34,92 друк. арк.).  

Опубліковані результати наукового дослідження відповідають 

встановленим вимогам, в них викладено основні положення дисертаційної 

роботи.  
 

Теоретична та практична цінність результатів дослідження 
Дисертаційна робота Гельман В.М. є вагомим внеском у розвиток теорії 

та практики економічної науки.  
Отриманні у дисертаційній роботі результати, сформовані наукові 

положення, висновки та рекомендації є достатньо глибоко аргументованими та 
отримані при використанні сучасних методів наукових досліджень.  

У дисертаційній роботі Гельман В.М.  вирішила актуальну наукову 

проблему.  
Результати наукових досліджень були використані Запорізькою обласною 

радою (довідка № 01-35/0992 від 09.09.2020 р.); Районною адміністрацією 
Запорізької міської ради Вознесенівського району (довідка № 02-31/0032 від 
12.06.2019 р.); ПАТ “Мотор Січ” (довідка № УК/11510 від 01.10.2020 р.);              
ПрАТ “Запорізький абразивний комбінат” (довідка № 8/1504 від 01.04.2020 р.); 
ТОВ НВП “Енергомаш” (довідка № 19/02-2 від 17.01.2019 р.);ДП “Новатор” 
(довідка № УР-08/56 від 18.12.2019 р.), КП “Запоріжелектротранс” (довідка 
№ 1008/56 від 12.11.2018 р.); ТОВ “Запорізький інструментальний завод” 

(довідка № 225 від 14.02.2018 р.); ПрАТ “Бердянські жниварки”  (довідка № 235 
від 07.05.2018р.) 

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 
що становлять наукову новизну, використовуються у навчальному процесі 
економічного факультету Запорізького національного університету під час 
викладання дисциплін “Аналіз і планування трудових показників”, “Методи і 
моделі прийняття рішень в менеджменті персоналу” та “Технології управління 
персоналом”  (довідка № 01.01-13/28 від 03.02.2020 р.); факультету економіки і 

підприємництва Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова” під час викладання дисциплін “Планування 

та управління кар'єрою” та “Управління людським капіталом” (довідка № 502 

від 10.03.2020 р.). 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 
Підкреслюючи актуальність дослідження, його наукову новизну і 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Baltic%20Journal%20of%20Economic%20Studies
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практичне значення отриманих результатів, слід зазначити наступні зауваження 
до дисертаційної роботи в порядку викладення результатів дослідження:  

1. У підрозділі 1.1. автором розглянуто значну кількість поглядів 

зарубіжних та вітчизняних науковців щодо трактування поняття «ресурси» 
(с. 70-75) На наш погляд, було б доцільно систематизувати думки економістів-
класиків за науковими школами та подати їх відповідно до еволюційної 
хронології. 

2.  В роботі побудовано стратегію управління кадровим ресурсом 
підприємств машинобудування на основі використання моделі життєвого циклу 
працівника у відносинах із підприємством-роботодавцем, яка передбачає 
врахування  матриці узгодження стратегії підприємства з процесами управління 

кадровим ресурсом (с. 356) та встановлено, що вона обов’язково повинна 
відповідати загальній стратегії підприємства. Тому, вважаємо за доцільне 
обґрунтувати та визначити ступінь взаємозв’язку між показниками оцінювання 
стратегії управління кадровим ресурсом та показниками оцінювання загальної 
стратегії підприємств машинобудування. 

3. В п. 2.3 (с. 190) на підставі виконаних досліджень автором розроблено 
методологічний підхід до ефективного управління кадровим ресурсом 
підприємства машинобудування, в основу якого покладено взаємов’язок між 

кадровою політикою, індикаторами виміру кадрового ресурсу та результатами 
діяльності підприємства. Необхідно було більш ретельно розглянути внутрішні 
взаємозв’язки між елементами системи управління кадровим ресурсом, 
зробивши акцент на тому, що принципи, організація роботи  кадрової служби, 
використання методів, інструментів, що відповідають визначеним основним 
напрямам кадрової політики, через можливість одночасної їх реалізації в 
процесі управління кадровим ресурсом підприємства, обумовлюють появу і дію 
синергетичного ефекту та впливу на показники ефективності (продуктивності) 

кадрового ресурсу. 
4. В рамках дослідження сучасного стану розвитку галузі 

машинобудування (п. 3.1, п.3.2) (с. 210-243) доцільно було б відобразити світові 
тренди діяльності підприємств машинобудування та тенденції забезпечення їх 
розвитку і пояснити вплив соціально-економічних передумов підвищення 
ефективності управління кадровим ресурсом для порівняльної характеристики, 
співставлення розвитку вітчизняних та світових підприємств 
машинобудування. 

5. Автором в п. 2.2 «Продуктивна трудова поведінка в системі управління 
кадровим ресурсом підприємства» (с. 156-178) удосконалено механізм 
взаємозв’язку між трудовою поведінкою, показниками ефективності та цілями 
підприємства (рис. 2.4, с. 178), проте, доцільно було б відобразити окремо 
вплив позитивних і негативних стимулів, неконтрольованих перешкод, оскільки 
їх вплив на трудову поведінку та показники ефективності може привести до 
погіршення поточних та запланованих результатів підприємства.  

6. Практичний інтерес в дисертаційній роботі викликає запропонований 
автором у п. 4.2 показник вартості делегування (с. 297). На наш погляд, 

доцільним було б розширити пояснення щодо даного показника, обґрунтувати 
його аналітичну цінність і пояснити чим він відрізняється від існуючих 
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показників ефективності делегування та як його можна використовувати поряд 
з іншими показниками. 

Проте неведені зауваження не носять принципового характеру і не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації. Більшість зауважень і 
дискусійних положень може бути усунена автором у подальших наукових 
дослідженнях. 

 

 Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації. 
Автореферат відповідає вимогам нормативних документів МОН України 

до докторських дисертацій (зокрема, пп. 13 «Порядку присудження наукових 
ступенів»). Основний зміст, положення наукової новизни, висновки та 

рекомендації, викладені у дисертації, повною мірою стисло відображено у 
авторефераті дисертації, що дає підстави для висновку про ідентичність їх 
змісту. 

 

Відповідність дисертації встановленим вимогам 
Робота відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). За обсягом і 

оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, що встановлені 
МОН України до докторських дисертацій. 

Завдання, що поставлені в роботі, в цілому виконані, мету дисертаційної 
роботи досягнуто. Результати дослідження, отримані в дисертаційній роботі, 
достатньою мірою обґрунтовані і характеризуються науковою новизною, мають 
практичне значення. Основні результати дослідження та висновки є 
конкретними, достатньо аргументованими та являють собою предмет для 
захисту. Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 
написана у науковому стилі, її зміст викладено у чіткій логічній формі та 

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками.  
Автореферат дисертації розкриває основні її положення і є ідентичним за 

структурою та змістом роботи. Всі наукові положення, висновки і рекомендації, 
представлені в авторефераті, детально розкриті в дисертації. Стиль написання 
дисертаційної роботи характеризується логічністю та послідовністю.  

Матеріали, висновки і науково-методичні результати дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гельман В.М. 
«Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні», яку було захищено у 2008 

році за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, не використовувалися 
у дисертації, яку подано на здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук. 

 

Загальний висновок по дисертаційній роботі 
Дисертаційна робота Гельман Валентини Миколаївни виконана з 

використанням сучасних методів наукового дослідження, має достатній ступінь 
обґрунтованості та аргументованості запропонованих рекомендацій; містить 

елементи наукової новизни та важливі практичні рекомендації, є завершеним 
самостійним дослідженням, яке має значну наукову та практичну цінність та 
вирішує     актуальне    науково-практичне      завдання     щодо      поглиблення  
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