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рішень, надано рекомендації з використання передових методів управління 

кадровим ресурсом підприємств з урахуванням галузевої специфіки їх 

функціонування, “Удосконалення розробки посадових інструкцій та 

пріоритетного напряму 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, “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.). 

Крім того, робота виконана в межах науково-дослідних робіт 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету за науковою 

темою: 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.), та 

Національної металургійної академії України за науково-дослідних тем 

“Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-



3 

 

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, ЇХ ДОСТОВІРНІСТЬ І НАУКОВА 

НОВИЗНА 

Представлені в дисертації теоретичні положення, науково-методологічні 

розробки, практичні рекомендації та загальні висновки викладені у логічній 

послідовності, відображають причинно-наслідкові зв’язки між різними 

частинами дослідження і забезпечують досягнення поставлених у роботі 

цілей і вирішення окреслених задач. Наукові результати отримані з 

використанням сукупності загальнонаукових та прикладних методів пізнання 

і досліджень, таких як: метод узагальнення наукового досвіду та 

термінологічного аналізу – для визначення проблематики використання та 

обґрунтування сутності понятійно-категоріального апарату управління 

кадровим ресурсом (підрозділи 1.1, 1.2); аналізу і синтезу, індукції та 

дедукції – для обгрунтування значущості роботи з кадровим ресурсом в 

діяльності підприємств машинобудування, вивчення теоретико-

методологічних засад щодо управління та забезпеченості кадровим ресурсом 

підприємств, удосконалення функціонально-структурного підходу щодо 

забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом підприємства, 

визначення зв’язків між трудовою поведінкою, показниками ефективності та 

цілями підприємства (підрозділи 1.3, 2.2, 2.3); системний підхід – для 

визначення структури системи управління кадровим ресурсом підприємств, 

розробки методологічного підходу до ефективного управління кадровим 

ресурсом підприємства машинобудування, формування системи ключових 

показників ефективності в сфері управління кадровим ресурсом підприємств 
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машинобудування, побудови  концептуальної моделі ухвалення кадрових 

рішень в умовах організаційних змін підприємств машинобудування, 

розробка управлінського інструментарію ухвалення кадрових рішень 

(підрозділи 2.1, 2.3, 4.1, 5.1, 5.3); статистичний метод обробки даних, 

метод групування – для оцінки соціально-економічних передумов 

підвищення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств 

машинобудування, дослідження стану кадрових ресурсів як фактора 

конкурентоспроможності підприємств машинобудівної галузі, класифікації 

факторів впливу на ефективність управління кадровим ресурсом 

підприємства (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3); метод порівняння, метод системного 

аналізу – для порівняльного аналізу діяльності підприємств 

машинобудування за фінансово-економічними показниками, для порівняння 

ключових показників на підприємствах машинобудування (підрозділи 3.2, 

3.3, 4.1); економіко-математичні методи – для формалізації моделі 

ухвалення рішень на основі делегування, для прогнозування кількості 

зайнятих працівників на підприємствах машинобудування (підрозділи 4.2, 

4.3); експертний метод – для інтерпретації експертних оцінок економічної і 

соціальної ефективності проектів впровадження запропонованої стратегії 

управління кадровим ресурсом (підрозділ 5.2); абстрактно-логічний, метод 

порівняння та логічного узагальнення – для визначення векторів забезпечення 

ефективності управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування, 

розробки стратегії управління кадровим ресурсом підприємств 

машинобудування та узагальнення результатів проведеного дослідження 

(підрозділи 5.1, 5.2, 5.3).  

Використання вище наведених методів дозволило Андросовій О.Ф. 

зробити авторський внесок у розвиток науково-методичного забезпечення 

теорії та практики стратегії формування корпоративної культури та 

ефективності від її реалізації на підприємствах машинобудування. 

Отримані дисертантом наукові результати докладно обґрунтовані в 

дисертаційному дослідженні. З наукових праць, виданих у співавторстві, 

використано тільки ті результати, які отримано автором особисто.  

Вірогідність теоретичних положень, висновків та рекомендацій 

дисертації підтверджується використанням широкого спектру літературних 

джерел з проблем дослідження, опрацюванням чинних нормативно-правових 

актів, інформаційно-аналітичних матеріалів, первинної документації 
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промислових підприємств України, щорічних фінансових звітів підприємств 

машинобудування, експертних думок фахівців галузі, статистичних даних 

Державної служби статистики України. 

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів дослідження, 

наукових положень та рекомендацій дисертанта підтверджено їх апробацією 

та схваленням на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 

 

СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗМІСТ ЇЇ ОСНОВНИХ 

ПОЛОЖЕНЬ 

Гельман В.М. чітко визначено предмет та об'єкт дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання дослідження.  

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) дисертантом узагальнено наукові 

підходи щодо визначення економічної сутності поняття “ресурси” та 

запропоновано його 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. 103-104; 106-114).  

У другому розділі дисертаційної роботи «Управління кадровим 

ресурсом підприємств через призму ефективності» (с. 124-202) з метою 

формування ефективної системи управління кадровим ресурсом на 

підприємствах удосконалено функціонально-структурний підхід щодо 

забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом (с. 137), автором 

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) проаналізовано кадровий корпус вітчизняних 

промислових підприємств, досліджено соціально-економічні передумови 
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забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств 

машинобудування (с. 204-209; 217-235) та кадрові ресурси в якості фактору 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування (с. 222-240, с. 242-

246), розширенко класифікацію факторів впливу на ефективність управління 

кадровим ресурсом підприємств машинобудування з позицій комплексного 

підходу (252-253). 

У четвертому розділі дисертаційної роботи «Методологія забезпечення 

ефективним управлінням кадровим ресурсом підприємств 

машинобудування» (с. 260-325) досліджено використання технології 

“ключових показників” для управління кадровим ресурсом підприємства 

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

основі делегування (с. 292-296), на основі використання однофакторних 

прогнозних функцій удосконалено методичний підхід щодо забезпеченості 

кадровим ресурсом підприємств машинобудування (с. 305-316). 

П’ятий розділ дисертаційної роботи «Вектори забезпечення 

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

присвячено питанням побудови концептуальної моделі ухвалення кадрових 

рішень в умовах організаційних змін підприємств машинобудування (с. 340), 

удосконалення методики побудови матриці узгодження стратегії 

підприємства з процесами управління кадровим ресурсом на підприємстві 

(с. 357), побудові стратегії управління кадровим ресурсом підприємств 

машинобудування на основі використання моделі життєвого циклу 

працівника (с. 360), розробці управлінського інструментарію ухвалення 

кадрових рішень з метою підвищення ефективності управлінської праці в 

сфері управління кадровими ресурсами  (с. 377). 

 Загалом розділи дисертації, присвячені практичним питанням 

забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств 

машинобудування – головне достоїнство і прикраса роботи. Відчутні глибокі 

знання проблем і досвіду з даної теми. 

 

НАУКОВА НОВИЗНА ПОЛОЖЕНЬ, ВИСНОВКІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДИСЕРТАЦІЇ 

Найбільш вагомі результати, що розкривають особистий внесок 

дисертанта у розробку досліджуваної проблеми та характеризують новизну 

дослідження, полягають, на наш погляд, у наступному: 
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1. Має ознаки новизни авторська позиція щодо розуміння економічної 

сутності поняття “ресурси”, які розглядаються 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. Автором розвинуто понятійний апарат з уточнення сутності  

поняття «кадрові ресурси», які розглядаються в розрізі триєдності 

матеріалізованої (чисельність працівників, структура персоналу), 

нематеріальної (знання, навички, уміння та здібності) і вартісної форм 

(витрати кадрового ресурсу) (с. 98, табл.1.5). 

3. Має цінність удосконалений функціонально-структурний підхід 

щодо забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом 

підприємства, у якому виокремлено основні функціональні підсистеми 

механізму забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом, 

враховано взаємозв’язок із стратегією, зовнішнім і внутрішнім середовищем 

підприємства, критеріями ефективності діяльності працівників, кінцевим 

результатом використання такого підходу є отримання соціально-

економічного ефекту управління кадровим ресурсом та підвищення 

ефективності діяльності підприємства у довгостроковій перспективі (с. 127). 

4. Автором розроблено методологічний підхід, що відображає зв’язок 

між кадровою політикою, показниками ефективності 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). 

5. Практичною значимістю характеризується проведений автором 

аналіз кадрового корпусу вітчизняних промислових підприємств, 

дослідження соціально-економічних передумов забезпечення ефективності 

управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування, визначення 

проблем та перспектив розвитку, обґрунтування доцільності використання 

інструментів та практик управління кадровим ресурсом для підвищення 

ефективності діяльності підприємств (с. 204-209; 217-235; 242-246; 254-256).  

6. Привертає увагу розвинута автором класифікація зовнішніх та 
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внутрішніх факторів впливу на ефективність управління кадровим ресурсом 

підприємства з позицій комплексного підходу, урахування яких дозволяє 

виявити слабкі місця щодо мотиваційного, інформаційного, стимулюючого, 

інноваційного забезпечення задля формування здорового соціально-

психологічного клімату в колективі, зростання зацікавленості працівників в 

результатах своєї праці, та впливати на підвищення ефективності управління 

кадровими ресурсами підприємств (с. 252-253). 

7. Автором розроблено рекомендації щодо використання технології 

“ключових показників” для забезпечення ефективності управління кадровим 

ресурсом підприємств машинобудування, яка 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). 

8. Проявляє ознаки новизни удосконалена модель ухвалення рішень в 

системі управління кадровим ресурсом на основі застосування теорії 

делегування повноважень, яка 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).  

9. Великої уваги заслуговує удосконалений методичний підхід щодо 

забезпеченості кадровим ресурсом підприємств машинобудування з 

використанням однофакторних прогнозних функцій, який враховує галузеву 

специфіку діяльності підприємств та дозволяє прогнозувати кількість 

зайнятих працівників (с. 313-316). 

10. На підставі виконаних досліджень автором запропонована 

концептуальна модель ухвалення кадрових рішень в умовах організаційних 

змін підприємств машинобудування із урахуванням трифазного процесу 

здійснення таких змін, який передбачає фазу “до організаційних змін”, “під 

час організаційних змін” та “після організаційних змін”, що враховує 
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практики, інструменти та методи управління кадровим ресурсом для 

підвищення успішності таких змін підприємств-учасників та збільшення 

показників організаційної ефективності новоствореної бізнес-структури (с. 

339-341). 

11. Автором удосконалено методику побудови матриці узгодження 

стратегії з процесами управління кадровим ресурсом підприємства 

відповідно до моделі життєвого циклу працівника, для оцінки елементів якої 

використовуються кулі Харві, головною метою якої є створення умов та 

можливостей забезпечення продуктивної зайнятості, підвищення 

ефективності витрат кадрового ресурсу та зниження репутаційних ризиків (с. 

357-359). 

12. 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, автором розроблено 

стратегію управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування на 

основі моделі життєвого циклу працівника у відносинах із підприємством-

роботодавцем (с. 360). 

13. Заслуговує на увагу запропонований 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 й умови для актуалізації та вдосконалення 

кадрового ресурсу  з урахуванням циклічності процесу управління (с. 377). 

Таким чином, теоретико-методологічні положення, методичні та 

практичні рекомендації дисертаційної роботи Гельман В.М. розвивають 

розуміння напрямків забезпечення ефективності управління кадровим 

ресурсом підприємств машинобудування. 

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Теоретичні положення і матеріали дисертаційної роботи, що полягають 

у обґрунтуванні та розробка теоретичних, методологічних та практичних 

засад щодо забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом 

підприємств машинобудування, використовуються у навчальному процесі 
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Запорізького національного університету під час викладання дисциплін 

“Аналіз і планування трудових показників”, “Методи і моделі прийняття 

рішень в менеджменті персоналу”, “Технології управління персоналом”                     

(довідка № 01.01-13/28 від 03.02.2020 р.) та 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.). 

Має особливий науковий інтерес та суттєво поглиблює існуючу теорію 

щодо забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств 

машинобудування: удосконалений функціонально-структурний підхід щодо 

забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом підприємства; 

удосконалена модель ухвалення рішень в системі управління кадровим 

ресурсом на основі застосування теорії делегування повноважень; 

удосконалений методичний підхід щодо забезпеченості кадровим ресурсом 

підприємств машинобудування з використанням однофакторних прогнозних 

функцій; удосконалену методику побудови матриці узгодження стратегії з 

процесами управління кадровим ресурсом підприємств. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Основні положення, викладені в дисертаційній роботі, доведено до  

рівня методичних розробок та практичних рекомендацій, які мають 

універсальний характер.  

Підтвердженням практичної значущості дисертації є те, що сформовані 

у ній теоретичні положення, науково-методологічні підходи і практичні 

рекомендації використано у практичній роботі: 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.) 
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Все вищенаведене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження має наукове і прикладне значення. 

 

ІДЕНТИЧНІСТЬ ЗМІСТУ АВТОРЕФЕРАТУ ТА ОСНОВНИХ 

ПОЛОЖЕНЬ ДИСЕРТАЦІЇ 

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням та 

висновкам дисертаційної роботи, відбиває структуру та логіку викладеного в 

ній матеріалу. 
 

 

СТУПІНЬ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ВИСНОВКІВ 

КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

Положення кандидатської дисертації Гельмман 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. 
 

ПОВНОТА ВИКЛАДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ В 

ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ 

Основні положення і наукові результати дисертаційної роботи досить 

повно висвітлено у відкритих публікаціях. Матеріали дослідження 

опубліковано у 54 наукових працях загальним обсягом 37,47 друк. арк., з  

яких особисто автору належить 34,92 друк. арк., в тому числі: 8 монографій, з 

них 1 одноосібна, 22 статті у наукових фахових виданнях України (із них 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, 21 теза доповідей за 

матеріалами конференцій. 

Основний зміст дисертації досить повно відображено в авторефераті. 

Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають їх авторові Гельман В.М. 

право публічного захисту дисертаційної роботи. 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ДИСЕРТАЦІЇ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ 

Дисертаційна робота містить не захищені раніше наукові положення та 

отримані автором нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності 

вирішують важливу проблему розроблення теоретичних положень, науково-

методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо забезпечення 
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ефективності управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування, 

що є важливим і актуальним за умови нестабільності економіки, змінності 

ринкового середовища. 

Дисертаційна робота за змістом і оформленням повністю відповідає 

вимогам пп. 9, 10, 12, 13 , 14 «Порядку присудження наукових ступенів» 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567 (зі змінами), що пред’являються до дисертації, поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук.  

Дисертаційна робота, отримані наукові результати та висновки повною 

мірою відповідають спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) та профілю.  

 

ЗАУВАЖЕННЯ ДО ДИСЕРТАЦІЇ ТА ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Не применшуючи вагомість, значущість достатньо високого 

теоретичного, методико-практичного рівня дисертаційної роботи, доречно 

відзначити окремі недоліки, неточності дисертації та дискусійні питання, що 

дають змогу висловити з цього приводу наступні зауваження та побажання: 

1. Досить оригінальним є підхід автора до формування управлінського 

інструментарію 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, що дозволяє визначити можливості й умови 

для актуалізації та вдосконалення кадрового ресурсу з урахуванням 

циклічності процесу управління (с. 377, рис. 5.12). Для цього запропоновано 

використання сучасних методів та інструментів, HR-показників для 

моніторингу та оцінювання кадрової політики за функціональними сферами 

управління кадровим ресурсом. Вважаємо, що робота суттєво виграла б, якби 

автор розглянула інноваційні HR-показники, оскільки розвиток підприємств 

машинобудування відбувається на інноваційних засадах.  

2. В дисертаційній роботі у розділі 3 «Оцінювання соціально-

економічних передумов підвищення ефективності управління кадровим 

ресурсом» автор здійснює аналіз кадрового корпусу вітчизняних 

промислових підприємств, досліджує соціально-економічні передумови 

забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств 

машинобудування (с. 204-209; 217-235; 242-246). Вважаємо, що робота 

суттєво виграла б, якщо б автор дослідила основні показники соціально-
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економічного розвитку підприємств машинобудування в розрізі областей та 

склала їх рейтинг. 

3. У підрозділі 4.1 «Використання технології ключових показників для 

управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування» на с.264 в 

табл. 4.1 підраховано та досліджено показники чистого доходу від реалізації 

продукції, фінансовий результат до оподаткування на прикладі провідних 

підприємств машинобудування за період 2012-2018 рр. Доцільним було б 

пояснення,  яким чином дані показники пов’язані із ефективністю управління 

кадровим ресурсом на підприємствах машинобудування? 

4. В підрозділі 3.3 серед основних факторів зовнішнього середовища, 

які чинять негативний вплив на управління кадровим ресурсом підприємств 

машинобудування автором розглянуті наступні: законодавчо-правові 

(наявність слабких місць щодо захисту права інтелектуальної власності; 

неврегульованість нормативно-правових питань, неефективність державних 

програм упередження кризи та недостатній обсяг їх фінансування; відсутність 

реального захисту економічних, інтелектуальних і духовних інтересів та прав 

працівників), економічні (знецінення грошових коштів працюючого населення, 

зниження попиту на робочу силу, зниження прибутковості підприємств; 

відсутність бажання та мотивації у працівників підвищувати   професійно-

кваліфікаційний рівень, зниження продуктивності праці; неможливість 

спрямування коштів на повноцінне використання інноваційного потенціалу 

підприємств для забезпечення економічного розвитку, нераціональність 

використання коштів, недостатній контроль за розподілом коштів), 

демографічні (зниження кількості економічно активного  населення, зростання 

чисельності безробітних осіб, людей пенсійного та передпенсійного віку, 

міграційне скорочення), соціальні (відсутність або недостатність 

зацікавленості, творчих здібностей у працівників стосовно розробки нових та 

удосконалення вже існуючих продуктів і  послуг, використання прогресивних 

методів просування та збуту продукції на ринку; зниження задоволеності в 

культурних та соціально-побутових потребах працюючого населення), техніко-

технологічні (відсутність належних умов для творчої, наукової діяльності та 

розвитку, неефективність використання інноваційного потенціалу підприємств, 

повільне впровадження інновацій), екологічні (несприятливі умови та 

середовище для захищеності здоров’я та ефективної діяльності працівників 

підприємств) (с. 252, табл. 3.12).  

Необхідно було б внести пояснення як можна оцінити перспективи 

щодо зменшення негативного впливу  законодавчо-правових, економічних, 
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демографічних, соціальних, техніко-технологічних та екологічних факторів  

на ефективність управління кадровим ресурсом підприємств 

машинобудування Запорізької області? 

5. Суттєва частина підрозділу 5.2 «Розробка стратегії управління 

кадровим ресурсом на основі використання моделі життєвого циклу 

працівника» присвячена дослідженню взаємозв’язку між стратегією 

підприємства та процесами управління кадровим ресурсом. За текстом 

дисертації не зрозуміло, за якою ознакою здійснюється класифікація 

стратегій  підприємства (с. 356-361), тобто доцільно було б навести позицію 

та обгрунтування автора щодо такої класифікації. 

6. У п’ятому розділі дисертаційної роботи, автором запропоновано 

концептуальну модель ухвалення кадрових рішень в умовах організаційних 

змін підприємств машинобудування із урахуванням трифазного процесу 

здійснення таких змін, що враховує практики, інструменти та методи 

управління кадровим ресурсом (с. 340, рис.5.3). Не піддаючи сумніву 

твердження автора щодо забезпечення успішності організаційних змін 

підприємств-учасників та збільшення показників організаційної ефективності 

новоствореної бізнес-структури у разі врахування особливостей управління 

персоналом на кожній фазі таких змін, вважаємо, що у роботі доречно було б 

більш конкретизувати такі організаційні зміни, як процеси злиття та 

поглинання, що посилило б практичну цінність запропонованого моделі. 

Проте неведені зауваження не носять принципового характеру і не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПО ДИСЕРТАЦІЙНІЙ РОБОТІ 

Дисертаційна робота Гельман В.М. виконана на належному науковому 

рівні, враховує нові теоретичні підходи до вирішення актуального наукового 

завдання розробки теоретико-методологічних положень, методичних і 

практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективності управління 

кадровим ресурсом підприємств машинобудування. 

Актуальність теми, вдала реалізація поставлених завдань, належний 

науковий рівень і практичне значення дисертації однозначно свідчать про те, 

що вона повністю відповідає вимогам, які ставляться до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Завдання  

дослідження повністю виконано, поставлену мету в роботі досягнуто.  

Основні результати дослідження та висновки є конкретними, достатньо 

аргументованими та являють собою предмет для захисту. 



15 

 

 


