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Акзуальнкпь геми дисертацШно*! р о б о т

Посту пал ьн ий розвиток укра!нського сусшльства визначаеться яюсними
та

структурними

зрушеннями

у

вггчизняшй

економиц,

тдвищенням

продуктивности людськоУ праш на основ! пТднесения ролI науки й новгопх
знань, зростання конкуренгосироможноеп робочоТ сиди на репональних.
ринках

пращ,

перетворень,

При

цьому

важливим

шдикатором

Ух сощальноТ сирямованост!

глибини

слугуватиме

ринкових

стан

трудового

потенциалу у промисловосп релошв УкраУни, який форму сться пщ впливом
важел Iв у пра вл \ н ня.
Аналзз

сучасних

решай

соцтшпьио-еконоунчиого

розвитку

репошв

УкраУни засвщчуе наявшсть глибокого протирзччя \пж потребами прискорення
економзчного зростання I можливостями таких зрушень з огляду на попршешш
К1льк1сно- як1сних характеристик трудового потей шалу, незадовшьний стан

йоге форму вания га рсалпашУ унродовж всеохошиоючоУ кричи 90-х рою в та на
початку

нового

столптя.

кнувания

вимушеноТ

неповноУ

зайнятосп,

недосконалкть сошалыю-економзчних важелзв дотримання трудов их прав !
сощаяьних гарантий призводять до зниженмя продуктавноси праш, зростання
р!вня виробничого травматизму ! захворюваносп, сошальноУ незахищеносп
багатьох ос 16, як 1 працкиоть у промисловому сектор! економпки репой!в
УкраУни, Виникла нагальна погреба у науковому пошуку шлях!в вдосконалення
теоретико-методичного

забезиечення

управлшня

трудовим

потентатом

промисловосп репошв УкраУни.
Дисерташйна робота внкоиана в межах планов науково-дослIлних робп
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Харювського нацюнального економ1ЧНОГО ушверситету 1меш Семена Кузнеця
за темою: «Концептуалып засади формування регионально!’ шновацтно!'
системи» (державний реестрацшний номер 0108П000474) та «Формування
кониептуальних засад I методичного шструментарйо прогнозування потреби
национально]’ економжи

у

фах^вцях

з

витою

осв1тою»

(державний

реестрацшний номер 0113СЮ01112), а та кож Харювського нашонального
университету

м1ського

господарства

1 меш

О. М. Бекетова

за

темою

«1 нформа1пйно-анал 1 гимне забезпечення стратепчного управлшня фшансовоеконом1чною

безпекою

суб'ект'ш

господарювання

УкраУни

в

умовах

глобал1зашУ: теор1я, методолопя. практика» (державний реестрацшний номер
0112Ш03092),

в

яких

автором

запропоновано

вдосконалений

метод

формування статистичноУ шформагцТ для анал'ну професшного потеншалу
працездатного населения репошв УкраУни, запропоновано методичний шдхщ
до анал1зу ринку трудових ресурав на основ! розмежувапня показниюв
трудового

потеншалу

на

стимулятори

та

дестимулятори

промислового

розвитку, розроблено методично забезпечення щодо формування шформацпйноУ
бази управлшня трудовим потенциалом иромисловост! репошв.

2. Новизна та обгрунтовашсть наукових положень, висновкзв та
рекомендашй
Пауков! положения, висновки та рекомсндаци, т о

представлен! в

дисертацГУ, достатньою м!рою обгрунтоваш. 1х теоретичним шдгрунтям стали
пращ провщних св!тових та в1тчизняних фах 1 вшв з питапь регионально!'
економ 1 ки та проблем управлшня трудовим потеншалом. Для виршення
поставдених в робот! задач дисертантом використано рпноман’т й шструменти
та

методи.

Теоретичною

1

методичною

основою

дисертащУ е роботи

В1ТЧИЗНЯНИХ ! заруб’гжних економ1СТ1В, у тому числ 1 положения економ!чно'У
теорй', теорий та концепций репопал ыюго розвитку, теорп управлшня трудовим
йотеншалом, законодавч! га нормативио-правов1 акти УкраУни.
При написанш дисертацшно!' роботи автором був застосований ряд
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метод1 в дослщження, а саме: системний ш дхи, метод д1алектичноУ лопки,
контент-анал13,

дедуктивний

та

шдуктивний

методи.

аналп

та

синтез,

статистичний, пор1вняльний, кластерний та кореляцшно-регресшний анал1з,
морфолопчний анашз та граф1чний метод, а також метод неч 1таоУ лопки для
розробки критерпв оцшювання трудового потен шалу промисловоеп репошв
УкраТни.
Паукова

новизна

одержаних

р е зу л ь т а т

полягае

теоретико-мегодичних положень щодо управ.нння

в

поглибленш

груловим

потешпалом

промисловоеп репошв УкраТни. Найвагом1шими науковими результатами с
такк
вдосконалсно
трудового

методичний

потенщалу

розмежуванж

часткових

пщхщ до

промисловоеп
показниюв

вим 1рювання та оцнповання

репошв,
на

який

стимулятори

грунтуеться
1

на

дестимулятори

промислового розвитку та визначенш р1вня кожного показника у вщповщнш
сукупносп, т о дало змогу знизити негативний вплнв винадкових фактор1в на
ПрНЙНЯТТЯ уПраВЛ1НСЬКИХ р1ШеНЬ, ОСКШЬКИ буЛО В И К Л Ю Ч еН О

МОЖЛИВЮТЬ

необгрунтованого вибору сталошв;
доповнено методично забезпечення розмежування юлыасних значень
штегральних

показника в

грудового

потеншалу

промисловоеп

репошв

використанням методу неч1ТкоУ лопки за функшсю приналежносп, особливють
якого полягае у визначенш трьох яклсних штервал1в та Ух калькасних меж. Це
дозволило визначити 1мов1ршсть попадания штегральних значень трудового

потеншалу до певного штервалу га обрати адекватний об'ект управлшня
виходячи з Гюго стану;

обгрунтоваио методичний шдхгд до формування снстеми управлшня
трудовим потеншалом промисловоеп репошв УкраУни. в1дмшшстю якого е
опис

статв

системоутворюючоУ

та

систсмозабезпечуючоУ

шдсистем,

взаемод1я яких зумовлена метою управлшня га грунтуеться на результатах
оГннки вил иву трудового потеншалу на економжу репошв. Перевагою е
регламентация взаемозв‘язкав М1Ж складовими снстеми;
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набуло иолалыпого розвитку теоретичне обгрунгування сощальноеконом 1чноУ природи та змкту категорп «трудовий потен шал промисловост1
репону»,

особлив1Сть

характеристик

якоУ полягас

трудового

в поеднанш

потеншалу

кшьюсних

працездатного

1 яккних

населения

з

економ 1чними, сошальними й демограф|чними умовами, що склалися в
репонц

визначено сгугпнь I характер впливу трудового потеншалу репону на
його валову додану варпсгь на основ! побудови кореляшйио-регресшноУ
модель що дало змогу штерпретацп

и часткового виду для створення

шформашйноТ бази прийня'пя управл!нських рппснь 1 обгрунтування напрям1в
п1двищенпя ефективност! управл1пня трудовим потепц1алом у репональному
менеджмент!.

3. Аиал13 вщображення результатов досл 1дження в публ1кац1ях та
автореферат!
Н аведет в дисертацп результати повшстю викладен! в автореферат!.
11убл!кацП' основних положень дисертантноУ роботи подано у 12 наукових
працях. серед них 7 статей у фахових наукових виданпях (з них 1 - у
сгйвавторств!) й 5 тез доповщей на конфсрен 1пях 1 м'гжнародному форум1.
Загалышй обсяг публ!кац 1 Й становить 3,077 ум. друк. арк., особисго автору
належить 2,138 ум. друк. арк. Обсяг друкованих робН та Ух юльюсть
в!дпов1дають

вимогам

МОН

УкраУни

щодо

публ!кац!У нових

наукових

результат1 в, якл отримано автором у ход| написания дисертацй' на здобуття
паукового ступеня кандидата наук.
Автореферат мктить в1домосг! про зм!ст дисертацй', ступ!нь новизни
розробок, теоретичне та практичне значения отриманих результат1в. Матер1ал
автореферату

та

дисертащУ

викладепо

чггко,

посл!довно,

коректно.

1люстративний матер!ал допомагас зрозум 1ти й оц^нити основн 1 науков1
результати. що отриман! автором у ход! написания роботи.
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4. Вшповишсть структур»! дисертацп встановленим вимогам
Анал1з дисерташ'Т дас тдставу

визначити, т о

вона с заклнченим

самостшним дослщженням, яке мае значну наукову та практичну цшшеть для
вир1шення завдання з подальшого розвитку теоретико-методичних моложень та
розробки практичних рекомендацш щодо управлшня трудовим потенщалом
промисловост! репошв УкраТни. Основш результата достижения та висновки е
кон кретин ми, достатньо аргументованими 1 а являють собою предмет для
захисту.
За своею структурою, обсягом 1 оформлениям дисертащя в1дпов1дас
вимогам, що ставляться до кандидатських дисерташй. вона складаеться 31
вступу, трьох рОЗД1Л1В, ВИСНОВК1В, СПИСКу ВИКОрИСТЭНИХ джерел, ДОДЗТЮВ та
офщшних документ» про впровадження результат1в дослиження.

5. Практично значения результат!в дослиження
Теоретична

цшшеть

роботи

обумовлена

розробленим

теоретико-

методичним забезпеченням управлшня трудовим потеншалом промисловост!
репошв УкраТни.
Практичне

значения

одержаних

результат»

полягае

в

доведенш

розроблених теоретичних положень 1 методичного забезпечення управлшня
трудовим потеншалом промисловосп репошв УкраТни до р1вня практичних
рекомендаций, використання яких спрямовано на шдвишення ефективносп
регионального менеджменту шляхом створення шформацшного базису для
прийняття та реал'пацп обгрунтовапих управлшських рниень в динам1Чиому
економ 1 чному середовинц.

6. Рекоменданп щодо використання результате
днеер з аншноУ робот и

Прикладний

аспект

одержаних

результатов

обгрунтовано

Тхшм

п{5актичним використанням у д1яльност! державних установ, оргашв мюцевого
самоврядування, промислових гпдприемств Харшвського репону, навчальному
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пронеси т о

тдтверджено

вьдповщними

актами впровадження в роботу

Департаменту шновашйного розвитку промисловост1 ХарклвськоУ обласноУ
державноУ адмппстрашУ (акт № 02-01-05/1168 в1д 20.07.2015 р.); Департаменту
праш та сощальноУ политики ХарювськоУ мюькоУ ради ХарклвськоУ обласн (акт
№ 277/0/147-16 В1д 17.02.2016 р.) I довщкою про впровадження результапв
дисертащУ у Харювському нашональному ушверситст1 мюького господарства
1мен 1 О. М. Бекетова (№ 2418 вщ 28.07.2015 р.). Виходячи 31 змюту дов1док про

апробашю, результат

дисертацшноУ роботи дошльно рекомендувати до

використання обласними державними адмппстрашями у областях УкраУни, а
також, як гпдгрунтя для подалыних наукових розробок, спрямованих на
забезпечення

управлпшя

трудовим

потеншалом

промисловосн

репошв

УкраУни.

7. Недолита за зауважсння
У цшому дисертацшна робота Д. А. Новжова заслуговуе позитивно)'
оцшки. Разом з тим, СЛ1Д вщзначити деяк) недолжи га дискусшш момента, яки
однак. не знижують загального позитивного враження в1д отриманих наукових
результат! в:
1) дискусшним с вщнесення автором розробки стратепУ формування,
використання. реал1зацП' та розвитку трудового потенщалу региону до основних
функцш управлшня (с. 31-34 дисерташУ), осюльки розробка стратепУ являе
собою складову системи управл1ння (рис. 1.2, с. 29);
2) розкриваючи сутшсть та змют поняття «фактична вартють робочоУ
сили» автор не придшив достатньоУ у ваги впливу податклв, що вщнося гься до
витрат на робочу силу, але ж саме вони с причиною такого явища, як
«заробпок у конвертах», т о мае мюпе в УкраУш на протяз1 осташпх двох
десятшпть (с. 39-42);
3) у

ход|

досличження

динамжи

показниклв.

якл

характеризуют

економжу репошв УкраУни, автор не уточнюе, за якими саме ознаками було
здшенено розпо/нл репошв на п'ять кластер1в. як було враховано тсритор1альну
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рпнишо та яК1 були пздстави для склалання характеристик кожного з кластер1в
(с. 56-64);
4) диску с ш ним ( нор! вняння автором економ1чного стану репошв
УкраУни 31 станом економши УкраУнськоУ радянськоУ сошалютичноУ республши.
шо входила до складу СРСР, оскшьки м1жгосподарськл зв'язки, ям мали м1сце
за часчв плановоУ економ1ки, виявились не життездатними за умов ринковоУ
економ1чноУ системи та бул! остаточно втрачеш (с. 68-69);
5) узагальнення св1тового досв1ду регулювання промисловосг! (с. 89-92)
значно б виграло. якби автор зверпувся до статистики репошв краУн СС,
зокрема. р1вня Ы1ГГ8 2, як основних репон1в, що використовуються у питаниях
репональноУ ноли ики, а не до статистики по краУнам у ц'пюму;
6) не дощльним вбачасгься визначсння авзором нонягтя «система» у
трегьому розд1Л1 роботи (табл. 3.1. с. 108), адже иде на початку досл1Дження
грунтувалось на засадах системного гпдходу, зокрема, у ход1 розгляду
складових системи управлшня (с. 29);
7) запропонована автором модель функдпональноУ системи суб’екта
господарювання в промисловост! репону (рис. 3.6, с. 132) не дас змоги
визначити взаемодпо дек 1лькох суб’ект’т в межах промислового комплексу
рег1ону.
Але,

незважаючи

на

вказан!

диссрта 1нйна

зауваженпя,

робота

Д. А. Нов1кова справляг позитивне враження, УУ можна охарактсризувати як
завернюну наукову нраню, у яюй розв’язуггься важлива науково-прикладна
задача щодо поглиблення теоретико-методичних

положень з управлшня

трудовим потснц1алом промисловосп репошв УкраУни.

8. Загалын висновки
Проведений анализ дисертац1йноУ роботи дозволив зробити наступи!
висновки:
- дисертац1Йн1

розробки

достатньою

наукову новизну та мають практичну 1пнп 1сть;

м1рою обгрунтован1, М1стять
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- за зхпстом 1 оформлениям дисертацжна робота в1дпов1дае вимогам
п. 9, 11, 12. 13 "Порядку присудження наукових ступешв», затвердженого
Постановою Кабшету Мш'1стр 1 в УкраУш вьт 24 линия 2013 № 567 (31 змшами), а
зроблеш зауваження не зкижують загальноТ позитивноУ оцшки роботи;
- за

складом

вир1шених

задач

дисерташя

вшповщас

паспорту

спещальносп 08.00.05 - розвиток продуктивних сил I региональна скономжа.
У зв'язку з цим, вважаю, що автор дисертацн, Новжов Дмитро
Антонович,

заслуговус

на

присудження

наукового

ступеня

кандидата

економ1чних наук за спешальшстю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил 1
репональна економгка.

Оф|1ппиий опонент:
старший науковий сшвробггник
В1ДД1ЛУ макроеконом1ЧноУ политики
та регионального розвитку

Науково-дослщного центру
шдустр1альних проблем розвитку НАН У|
кандидат економгчних на\ к. допент

нлухоао
илк:
ЦНИИ
I
;тр1АЛЫ'.и.*
(М1»роь;<ь/л розвитку 1
НАШОНАЛ^ОЧ
ГПдпис засвгдчую:
« у , *Ам
двр«. ИА^К
клас^и
вчений секретар 11ДЦ 1ПР НАН У к р а т ^ ^ Д " ^
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