
 

 



Гельман В.М. має наукове та практичне значення, а вибрана тема виступає 

актуальною й своєчасною. 

Додатковим свідченням актуальності теми дисертаційного дослідження 

Гельман В.М. є те, що вона виконувалася згідно з планами науково-дослідних 

робіт Запорізького національного університету за темами: “Теоретичне 

обґрунтування, розробка та розвиток методів та моделей прийняття рішень в 

менеджменті персоналу підприємств та організацій регіону” (державний 

реєстраційний номер 0116U004843), “Удосконалення розробки посадових 

інструкцій та пріоритетного напряму покращення організаційно-

управлінської роботи кадрової служби підприємства” (державний 

реєстраційний номер 0116U008738), “Стратегічне управління 

маркетинговими технологіями вітчизняних підприємств” (державний 

реєстраційний номер 0119U000270), “Становлення бізнес-інкубаторів на 

засадах інноваційного розвитку та забезпечення національної фінансово-

економічної безпеки” (державний реєстраційний  номер 0117U000512), 

“Дослідження фінансово-економічного потенціалу Запорізької області” 

(державний реєстраційний номер 0116U004853), “Механізми вдосконалення 

процесу управління інвестиційно-інноваційним розвитком регіону” 

(державний реєстраційний  номер 0116U004852) (довідка № 01.01-13/57 від 

12.03.2020 р.). 

 

2. Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, 

висновків і результатів, сформованих у дисертації 

 

 Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у 

дисертації, в достатній мірі обґрунтовані. Виконане дослідження свідчить про 

широку і глибоку обізнаність автора з науковими працями вітчизняних і 

зарубіжних вчених у сфері управління кадровим ресурсом. Гельман В.М. 

чітко визначено предмет та об'єкт дисертаційної роботи, сформульовано мету 



та завдання дослідження. 

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 

підтверджується використанням інформаційної бази дослідження, а саме: 

статистичними даними Державної служби статистики України; фінансовою 

звітністю та первинною документацією підприємств машинобудування; 

фаховими виданнями, матеріалами науково-практичних конференцій. Слід 

зауважити, що список використаних джерел в дисертаційній роботі 

складається з 384 найменувань.  

Доцільно відзначити, що завдання дослідження, положення наукової 

новизни, висновки дисертаційної роботи є логічно побудованими та 

взаємопов’язаними. Висновки за розділами та загальні висновки становлять 

єдине ціле, а результати дослідження можуть бути використані у практичній 

діяльності підприємств машинобудування. 

З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті 

результати, які отримано автором особисто.  

У дисертаційній роботі матеріали та висновки кандидатської дисертації 

автора не використовувались. 

Дисертаційна робота Гельман В.М. виконана на належному 

теоретичному, методичному і прикладному рівні та є завершеним науковим 

дослідженням. Автор дисертації має високий рівень наукової компетентності, 

що пояснюється послідовною структурою побудови дисертаційного 

дослідження, всеохоплюючим характером вирішення поставленої проблеми 

та змістом самої роботи. Основні наукові положення, висновки та результати 

дисертації є достовірними та обґрунтованими про що свідчить використання 

сукупності загальнонаукових і прикладних методів дослідження, а саме: 

метод узагальнення наукового досвіду та термінологічного аналізу,  аналізу і 

синтезу, індукції та дедукції, системний підхід, статистичний метод обробки 

даних, метод групування, метод порівняння, метод системного аналізу, 

економіко-математичні методи, експертний метод, абстрактно-логічний, 

метод порівняння та логічного узагальнення. 

Використання вище наведених методів дозволило дисертанту зробити 



особистий внесок у розвиток науково-методичного забезпечення й 

теоретичних засад забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом 

на підприємствах машинобудування, довести рекомендації і пропозиції до 

рівня їх практичного використання. 

Отримані Гельман В.М. наукові результати докладно обґрунтовані в 

дисертаційному дослідженні, що підтверджується узагальненням значної 

кількості фундаментальних праць вітчизняних та закордонних вчених-

економістів, використанням великого обсягу статистичної інформації, 

достатньою апробацією та впровадженням на практиці. 

З точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи «Забезпечення ефективності управління 

кадровим ресурсом підприємств машинобудування» повністю відповідає її 

змісту. 

 

3. Структура дисертаційної роботи та зміст її основних положень 

 

 

Загальний обсяг дисертації складає 480 сторінок, із них 360 сторінок 

займає основний текст роботи. Загалом дисертаційна робота складається зі 

вступу, 5 розділів, 15 підрозділів, висновків, списку використаних джерел з            

384 найменувань та 4 додатків. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні засади управління 

кадровим ресурсом підприємств» (с. 55-123) узагальнено наукові підходи щодо 

визначення економічної сутності поняття “ресурси” та запропоновано авторське 

визначення (с. 71-75), узагальнено наукові підходи щодо визначення 

економічної сутності поняття “кадрові ресурси” підприємства та запропоновано 

його уточнення (с. 93-94, 98), обгрунтовано значущість роботи з кадровим 

ресурсом для успішної діяльності підприємств в сучасних умовах 

господарювання  (с. 103-120).  

У другому розділі дисертаційної роботи «Управління кадровим ресурсом 

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



удосконалений функціонально-структурний підхід щодо забезпечення 

ефективності управління кадровим ресурсом підприємства (с. 137), узагальнено 

вітчизняні і зарубіжні методи аналізу та оцінки системи управління кадровим 

ресурсом підприємства (144-148), розроблено методологічний підхід, що 

відображає зв’язок між кадровою політикою, індикаторами виміру кадрового 

ресурсу та результатами підприємства (с. 171, 183). 

У третьому розділі дисертаційної роботи «Оцінювання соціально-

економічних передумов підвищення ефективності управління кадровим 

ресурсом» (с. 203-259) автором досліджено соціально-економічні передумови 

забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств 

машинобудування (с. 203-221), а також кадрові ресурси як фактор 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування (с. 222-240), 

розвинуто класифікацію факторів впливу на ефективність управління 

кадровим ресурсом підприємства з позицій комплексного підходу (252-253). 

Четвертий розділ дисертаційної роботи «Методологія забезпечення 

ефективним управлінням кадровим ресурсом підприємств машинобудування» 

(с. 260-325) присвячено дослідженню використання технології “ключових 

показників” для управління кадровим ресурсом підприємства 

машинобудування (с. 260-279), удосконаленню модель ухвалення рішень на 

основі делегування (с. 280-303), розвинуто методичний підхід щодо 

забезпеченості кадровим ресурсом підприємств машинобудування на основі 

використання однофакторних прогнозних функцій (с. 304-321). 

У п’ятому розділі дисертаційної роботи «Вектори забезпечення 

ефективності управління кадровим ресурсом підприємств» (с. 326-392) автор 

розробила концептуальну модель ухвалення кадрових рішень в умовах 

організаційних змін підприємств машинобудування (с. 326-343); 

удосконалила методику побудови матриці узгодження стратегії підприємства 

з процесами управління кадровим ресурсом на підприємстві (с. 356-358), 

розробила стратегію управління кадровим ресурсом підприємств 

машинобудування на основі моделі життєвого циклу працівника (с. 344-370), 



запропонувала управлінський інструментарій ухвалення рішень для 

підвищення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств                      

(с. 371-387). 

 

4. Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 

 

Дисертаційна робота Гельман В.М. містить низку положень, висновків, 

рекомендацій та результатів, яким притаманна наукова новизна та практична 

значущість. Представлені в дисертаційній роботі результати мають високий 

рівень теоретичної, методичної та методологічної обґрунтованості. 

Автор на основі досліджень вітчизняних та іноземних науковців 

запропонувала уточнення поняття “кадрові ресурси”, які розглядаються 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 кадрового ресурсу, обумовлені управлінням 

кадровими процесами на підприємстві (с. 98, табл.1.5). 

Загалом, серед результатів здійсненого дослідження заслуговує на увагу 

розвинутий автором понятійний апарат сутності поняття «ресурси», яке 

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.  

72, табл.1.1). 

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, забезпечення 

оптимальних та безпечних умов праці, кінцевим результатом використання 

такого підходу є підвищення ефективності діяльності підприємства у 

довгостроковій перспективі (с. 137). 

Удосконалено технологію “ключових показників” для управління 

кадровим ресурсом підприємства машинобудування, яка, на відміну від 

наявних, включає критерії ефективності КПЕ кадрового ресурсу, що є 

прозорими, зрозумілими для працівників, ураховують зону їх 

відповідальності, є досяжними і збалансованими, фокусують їх зусилля на 

досягнення пріоритетних завдань, 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).  

Удосконалено модель ухвалення рішень на основі делегування, яка, на 

відміну від наявних, враховує вплив факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища та 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 підприємстві (с. 292-296). 

У дисертаційному дослідженні 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). 

Для забезпечення підвищення успішності організаційних змін 

підприємств та збільшення показників організаційної ефективності 

новоствореної бізнес-структури автором було розроблено концептуальну 

модель ухвалення кадрових рішень в умовах організаційних змін підприємств 

машинобудування із урахуванням трифазного процесу здійснення таких змін, 

який передбачає фазу “до організаційних змін” (підготовка персоналу до 

організаційних змін, чіткий розподіл нових обов’язків, повноважень і 

відповідальності кожного працівника), “під час організаційних змін” 

(зосереджує увагу на мотивації та стимулюванні персоналу до злагодженої 

роботи в умовах організаційних змін, координації та контролі) та “після 

організаційних змін” (адаптування персоналу до нових умов роботи, 

забезпечення його розвитку, набуття нових навичок і застосування їх на 

практиці), що враховує практики, інструменти та методи управління кадровим 

ресурсом (с. 339-341). 

Автором для створення умов та можливостей забезпечення 

продуктивної зайнятості, підвищення ефективності витрат кадрового ресурсу 

та зниження репутаційних ризиків удосконалено методику побудови матриці 

узгодження стратегії підприємства з процесами управління кадровим 

ресурсом відповідно до моделі життєвого циклу працівника, для оцінки 

елементів якої використовуються кулі Харві (с.357). З метою мотивування 

працівників на досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства, 

забезпечення продуктивної трудової поведінки працівників, формування 

лояльної команди фахівців, здатних виконувати завдання різного ступеня 

складності було побудовано стратегію управління кадровим ресурсом 

підприємств машинобудування на основі використання моделі життєвого 

циклу працівника у його відносинах із підприємством-роботодавцем, яка 



передбачає врахування  матриці узгодження стратегії підприємства з 

процесами управління кадровим ресурсом (с. 360). 

Запропоновано управлінський інструментарій ухвалення кадрових 

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 (с. 377). 

Його використання дозволяє визначити можливості й умови для актуалізації 

та вдосконалення кадрового ресурсу з урахуванням циклічності процесу 

управління.  

Враховано галузеву специфіку діяльності підприємств та здійснено 

прогноз кількості зайнятих працівників на підприємствах машинобудування 

великого, середнього та малого розмірів та ідентифікацію дискретних часових 

рядів (с. 313-316).  

Для виявлення слабких місць щодо мотиваційного, інформаційного, 

стимулюючого, інноваційного забезпечення задля формування здорового 

соціально-психологічного клімату в колективі, зростання зацікавленості 

працівників в результатах своєї праці, впливу на підвищення ефективності 

управління кадровими ресурсами підприємств розвинуто класифікацію 

зовнішніх та внутрішніх факторів прямого та опосередкованого впливу на 

ефективність управління кадровим ресурсом, активізуючої та деактивізуючої 

дії з позицій комплексного підходу (с. 252-253).  

Таким чином, теоретичні, методичні і практичні положення 

дисертаційної роботи Гельман В.М. розвивають теоретичне розуміння 

сутності  понять «ресурси» та «кадрові ресурси», методологію забезпечення 

ефективним управлінням кадровим ресурсом підприємств, покладені в основу 

побудови стратегії управління кадровим ресурсом, дозволяють підвищити 

ефективність від її реалізації на підприємствах машинобудування.  

 

5. Теоретична цінність і практична значущість результатів 



дослідження  

Для економічної науки теоретичне значення отриманих результатів 

мають такі елементи наукової новизни: 

- запропоновано авторське визначення економічної сутності поняття 

“ресурси” (п. 1.2); 

- розвинуто понятійний апарат щодо уточнення сутності поняття 

«кадрові ресурси» (п. 1.2);  

- розвинуто класифікацію факторів впливу на ефективність управління 

кадровим ресурсом підприємства з позицій комплексного підходу (п. 3.3); 

- удосконалено методику побудови матриці узгодження стратегії з 

процесами управління кадровим ресурсом на підприємстві (п. 5.2); 

Поряд з цим, практичну значущість мають наукові результати 

дисертаційної роботи, які заслуговують на використання у діяльності 

промислових підприємств, а також органів державної влади. До ключових 

результатів прикладного характеру слід зарахувати: 

- удосконалено функціонально-структурний підхід щодо забезпечення 

ефективності управління кадровим ресурсом підприємства (п. 2.1); 

- розроблено методологічний підхід, що відображає зв’язок між 

кадровою політикою, показниками ефективності кадрового ресурсу та 

результатами  діяльності підприємства (п. 2.3); 

- розроблено рекомендації щодо використання технології “ключових 

показників” для забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом 

підприємств машинобудування (п. 4.1); 

- удосконалено модель ухвалення рішень в системі управління 

кадровим ресурсом на основі застосування теорії делегування повноважень 

(п. 4.2); 

- удосконалено методичний підхід щодо забезпеченості кадровим 

ресурсом підприємств машинобудування з використанням однофакторних 

прогнозних функцій (п. 4.3); 



- запропоновано концептуальну модель ухвалення кадрових рішень в 

умовах організаційних змін підприємств машинобудування (п. 5.1); 

- запропоновано управлінський інструментарій ухвалення рішень для 

підвищення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств (п. 5.3). 

Основні результати наукового дослідження знайшли використання у 

діяльності: Запорізької обласної ради (довідка № 01-35/0992 від 09.09.2020 р.), 

Районної адміністрації Запорізької міської ради Вознесенівського району 

(довідка № 02-31/0032 від 12.06.2019 р.), Хмельницької торгово-промислової 

палати (довідка № 29-02/107.1 від 30.01.2018 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 07.05.2018 р.) 

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 

що становлять наукову новизну, використовуються у навчальному процесі 

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.); Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова” при викладанні 

дисциплін “Планування та управління кар'єрою” та “Управління людським 

капіталом” (довідка № 502 від 10.03.2020 р.). 

Все вищеозначене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження має наукове і прикладне значення. 

 

6. Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих наукових працях 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи й опублікованими 

працями дисертанта дозволяє стверджувати, що ключові наукові положення, 



висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, знайшли своє 

відображення у публікаціях автора. У відкритому друці за темою дисертації 

автором опубліковано 54 наукові праці загальним обсягом 37,47 друк. арк. 

(особисто автору належить 34,92 друк, арк.), зокрема: 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). 

Всі основні наукові положення, висновки та пропозиції, що винесені на 

захист, одержано автором самостійно. З наукових праць, виданих у 

співавторстві, використано лише ті матеріали, які є результатом особистого 

внеску здобувача. В опублікованих працях достатньою мірою відображено 

сутність результатів виконаного дослідження та їх наукову новизну. Основні 

положення і наукові результати, що представлені у дисертаційній роботі 

Гельман В.М., доповідалися й отримали позитивну оцінку на 21 міжнародній,  

всеукраїнській та університетській науково-практичних конференціях, що 

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 доктора економічних наук. 

 

7. Відповідність теми дисертації профілю спеціальності 

 

Дисертаційна робота виконана державною українською мовою, якою 

автор володіє на високому рівні. Стиль написання дисертації відповідає 

вимогам, що висуваються до наукових праць такого рівня, а також 

характеризується послідовністю, логічністю, обґрунтованістю. Структура 

дисертації повністю узгоджується з її назвою, метою, і завданнями 

дослідження. Результати дисертаційної роботи відповідають спеціальності 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Baltic%20Journal%20of%20Economic%20Studies


 

8. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

 

Відзначаючи, в цілому, достатній рівень наукових здобутків дисертанта, 

обґрунтованість переважної більшості результатів дослідження, слід вказати 

на певні недоліки і дискусійні моменти: 

1. В п. 2.3 автором розроблено методологічний підхід до ефективного 

управління кадровим ресурсом підприємства, в основу якого покладено 

взаємозв’язок між кадровою політикою, індикаторами виміру кадрового 

ресурсу та результатами діяльності підприємства, що дозволяє виокремити 

вплив компонентів кадрового ресурсу на його ефективність. Вважаємо, що 

доцільно було б уточнити, які саме напрямки і зміст роботи з працівниками  

розглядаються відповідно до кадрової політики (с. 183).   

2. У п. 3.3 (с. 251-253) автором обґрунтовано необхідність узагальнення 

зовнішніх та внутрішніх факторів прямого і опосередкованого впливу 

активізуючої та деактивізуючої дії на ефективність управління кадровим 

ресурсом підприємства для визначення стратегії управління кадровим 

ресурсом та реалізації загальної стратегії підприємства. На нашу думку в 

таблиці бажано було б виокремити такі фактори прямого і опосередкованого 

впливу. 

3. Автором у підрозділі 4.1 обґрунтовано використання «технології 

ключових показників» на вітчизняних підприємствах та розраховано ключові 

показники ефективності. За доцільне вважаємо, що автору необхідно було б 

дослідити досвід європейських підприємств та оцінити можливість 

застосування запропонованої методики на провідних закордонних 

підприємствах машинобудування для порівняння та конкретизації  

сформованих пропозицій (с. 261-279). 

4. В п. 1.2 (с. 98, табл.1.5) автором запропоновано уточнення поняття 

“кадрові ресурси”, які розглядаються 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 виконувати певне коло завдань, певну діяльність 

працівниками. Вартісна складова кадрового ресурсу – витрати кадрового 

ресурсу, що обумовлені управлінням кадровими процесами на підприємстві. 

При цьому важливо більше акцентувати увагу на нематеріальній складовій 

щодо додаткового обґрунтування виділених компонентів.  

5. Автором у п. 5.2 (с. 349) запропоновано до етапів життєвого циклу 

працівника у його відносинах із підприємством-роботодавцем відносити 

наступні етапи: залучення, адаптація, розвиток, утримання, вивільнення. На 

нашу думку, доцільно розглядати шість таких етапів:  залучення, адаптація, 

навчання, розвиток, утримання, вивільнення. 

6. Автором у п. 2.1. (с. 126-129) удосконалено функціонально-

структурний підхід щодо забезпечення ефективності управління кадровим 

ресурсом підприємства (табл. 2.2), у якому більш глибоко та розширено 

виокремлено основні функціональні підсистеми механізму забезпечення 

ефективності управління кадровим ресурсом, враховано взаємозв’язок із 

стратегією, зовнішнім і внутрішнім середовищем підприємства, критеріями 

ефективності діяльності працівників. Вважаємо, що доцільним є 

обґрунтування, за яким принципом здійснено виокремлення підсистем 

механізму забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом, 

зокрема: планування, організаційного забезпечення, інформаційного 

забезпечення, мотиваційного забезпечення, регулювання та координування, 

контролю ефективної діяльності працівників (с. 126).  . 

Висловлені зауваження і зазначені недоліки не знижують позитивну 

оцінку теоретичного рівня та практичного значення результатів дисертаційної 

роботи Гельман В.М. 



 


