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(за видами економічної діяльності) 

 

 

Вивчення дисертаційної роботи, автореферату та опублікованих праць 

Водовозова Євгенія Наумовича дає підстави сформулювати узагальнені 

висновки, щодо актуальності теми дослідження, теоретичної обґрунтованості 

наукових положень і практичної цінності отриманих результатів, їх 

достовірності, наукової новизни та повноти викладення в опублікованих 

працях.  

 

 

1. Актуальність обраної теми та її зв'язок із науковими програмами 

Аналіз досвіду формування, становлення та піднесення економічно 

розвинутих країн показує, що їх економічне зростання забезпечується як 

техніко-технологічним розвитком національної економіки, так й 

інституціональною модернізацією усіх складових суспільного життя. 

Гармонійний розвиток виробничої сфери діяльності суспільства 

забезпечується не лише через високу ефективність використання ресурсів та 

конкурентоздатність продукції і послуг, а й високий рівень життя населення, 

що значною мірою залежить від якості надання житлово-комунальних, 
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транспортних та інших послуг населенню. 

Порівняно з розвинутими країнами світу, розвиток економіки України 

характеризується деякими структурними диспропорціями, що приводить до 

недофінансування житлово-комунальних, транспортних та інших 

підприємств державного та місцевого сектору економіки. Серед галузей, що 

знаходяться у кризовому стані, слід назвати міський електричний транспорт 

(МЕТ). Електротранспортні підприємства, здійснюючи значний обсяг 

пасажирських перевезень, стикаються з наступними проблемами у своїй 

господарській діяльності, а саме: 1) поступове зростання кількості пасажирів, 

що належать до пільгового контингенту, 2) нерегулярність надходження 

компенсацій з бюджетів різних рівнів за їх перевезення; 3) фізичне 

зношування та зменшення кількості одиниць рухомого складу та відсутність 

власних фінансових ресурсів для оновлення транспортної техніки; 4) 

необґрунтованість тарифів на пасажирські перевезення, що є однією з причин 

збитковості підприємств міського електричного транспорту; 5) поступове 

зниження якості транспортних послуг з технічних та інших причин; 6) 

конкуренція з приватними підприємствами, що використовують 

автомобільний транспорт для перевезення пасажирів; 7) неефективність 

управління транспортними підприємствами через використання 

організаційних структур та підходів до управління, які не передбачають 

підвищення якості транспортних послуг, бо розроблені в умовах планової 

економіки.  

Безсумнівно, галузь міського електричного транспорту знаходиться у 

кризовому стані й потребує якісного реформування на основі науково 

обґрунтованих рекомендацій. Одним з найбільш ефективних інструментів 

забезпечення розвитку МЕТ є їх реструктуризація на основі впровадження 

сучасних підходів до управління, підвищення якості надання послуг шляхом 

та зменшення залежності цих підприємств від бюджетного фінансування з 

подальшим перетворенням на самостійні суб’єкти ринкових відносин, що дає 

підстави про обґрунтування актуальності теми дисертаційної роботи 

Водовозова Євгенія Наумовича, яка присвячена розкриттю механізму 

реструктуризації електротранспортних підприємств на сучасному етапі 

господарювання. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження Водовозова Є.Н. також 

підтверджується тим, що вона виконана в контексті наукової тематики 

Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. 

Бекетова. Необхідно особливо відзначити участь автора у науково-дослідних 
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темах «Інформаційно-аналітичне забезпечення реструктуризації підприємств 

міського електричного транспорту» (2018 р., № 3000/18), де здобувачем 

запропонована модель взаємодії підприємств МЕТ із суб’єктами зовнішнього 

оточення в процесі інформаційного забезпечення їх діяльності та розроблені 

рекомендації щодо інформаційного забезпечення реструктуризації 

підприємств МЕТ; та «Підприємництво як стратегічний фактор розвитку 

бізнес-середовища регіону» (2018 р., номер державної реєстрації № 

0116U005497), де здобувачем розроблена концепція стратегічного розвитку 

міського пасажирського електротранспорту регіону.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих  у дисертаційній роботі, їх достовірність і 

новизна 

Дисертаційна робота Водовозова Є.Н. є завершеним науковим 

дослідженням, практичне застосування результатів, висновків та рекомендацій 

якого дає можливість вирішити важливе завдання забезпечення реалізації на 

практиці заходів з реструктуризації підприємств міського електричного 

транспорту шляхом використання розробленого дисертантом організаційно-

економічного механізму. Достовірність теоретичних положень, висновків та 

рекомендацій дисертаційної роботи підтверджується використанням наукових 

праць вітчизняних і зарубіжних авторів, що присвячені дослідженню проблем 

функціонування та розвитку міського електричного транспорту. До того ж, у 

дисертаційному дослідженні автор використовує норми чинного законодавства 

та достовірні статистичні данні, що характеризують діяльність 

електротранспортних підприємств.  

 Обґрунтованість положень, висновків і рекомендацій, що сформульовані 

автором, підвищуються за рахунок коректного використання широкого спектру 

сучасних методів дослідження, серед яких варто відзначити діалектичні методи 

пізнання і узагальнення еволюційних закономірностей, метод абстракції та 

системного аналізу, кластерний аналіз, застосування якого дозволило 

дисертанту визначити електротранспортні підприємства, що найбільше 

потребують проведення заходів з реструктуризації.   

 Достовірність та практична значущість результатів дисертаційної роботи 

також підтверджується їх використанням у господарській діяльності 

підприємств міського електричного транспорту та науковій діяльності 

Харківського національного Університету ім. О.М. Бекетова. Положення 
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дисертаційної роботи, що виносяться на захист, були викладені у 12 наукових 

працях та отримали схвалення наукової спільноти.  

 Структура і зміст дисертаційної роботи Водовозова Є.Н. дозволяють 

констатувати достатнє розкриття обраної теми дослідження. Результати 

дисертаційного дослідження у повній мірі відображені в авторефераті та 

наукових публікаціях.  

 Викладене вище дає підстави для висновку про достатній рівень 

обґрунтованості теоретичних положень, висновків та практичних рекомендацій 

дисертаційного дослідження.  

 Аналіз дисертаційної роботи Водовозова Є.Н. дозволяє визначити 

результати, що характеризуються науковою новизною:  

удосконалено: 

− організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств 

МЕТ, що, на відміну від існуючих, визначається як сукупність методів, 

економічних та  організаційних заходів з управління реструктуризацією 

підприємств МЕТ та передбачає здійснення організаційних (розробка і 

застосування критеріїв оцінки роботи підрозділів підприємств МЕТ, розробка 

і реалізація пропозицій щодо покращення системи управління підприємств 

МЕТ, оцінка системи управління підприємств МЕТ за результатами 

реструктуризації із застосуванням розроблених критеріїв оцінки) та 

економічних (розробка економічного проекту реструктуризації підприємств 

МЕТ; фінансування та матеріальне забезпечення реструктуризації 

підприємств МЕТ; визначення економічного ефекту та ефективності від 

проведення реструктуризації підприємств МЕТ) функцій, що дає можливість 

забезпечити комплексний підхід до реструктуризації електротранспортних 

підприємств та підвищити ефективність їх діяльності та якість управління; 

− аналітико-прикладне забезпечення оцінки ефективності та 

результативності діяльності структурних одиниць підприємств МЕТ що 

функціонують або створюються в результаті реструктуризації, що передбачає 

використання розробленої в дисертаційній роботі системи показників для 

обґрунтування доцільності проведення реструктуризації підприємств МЕТ на 

основі результатів оцінки функціонування відділів та підрозділів підприємств 

МЕТ як до здійснення реструктуризації, так і за результатами її проведення;  

− науково-практичний підхід до визначення підприємств МЕТ, що 

потребують першочергової реструктуризації, що реалізується шляхом оцінки 

фінансового, кадрового та технічного забезпечення діяльності підприємств 

МЕТ з використанням, відповідно, показників покриття витрат цих 
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підприємств за рахунок бюджетних коштів, недостатності кадрів та вибуття 

одиниць рухомого складу, що, за умов застосування кластерного аналізу, 

дозволяє визначити підприємства, які першочергово потребують проведення 

реструктуризації; 

дістали подальшого розвитку: 

− визначення терміну «реструктуризація підприємств міського 

електричного транспорту», що являє собою комплекс заходів з удосконалення 

системи управління підприємств МЕТ з метою забезпечення прибутковості їх 

діяльності, оновлення рухомого складу, підвищення якості надання 

транспортних послуг та досягнення стратегічних цілей.  

− організаційне забезпечення реструктуризації підприємств МЕТ 

шляхом:  

а)  обґрунтування практичних пропозицій щодо реструктуризації 

технічних підрозділів електротранспортних підприємств МЕТ залежно від їх 

результативності;  

б) створення відділу забезпечення якості транспортних послуг у 

структурі підприємств МЕТ замість відділу експлуатації рухомого складу, що 

дозволить реалізувати заходи з підвищення якості перевезення пасажирів;  

в) створення відділу реклами для взаємодії з господарськими 

суб’єктами з питань надання рекламних послуг з використанням міського 

електричного транспорту;  

г) розформування відділу збору виручки від реалізації послуг у разі 

використання підприємствами МЕТ автоматизованої системи оплати проїзду; 

− інформаційно-аналітичне забезпечення реструктуризації підприємств 

МЕТ, що передбачає створення аналітичного центру з метою аналізу 

інформації щодо реструктуризації електротранспортних підприємств та 

підвищення обґрунтованості управлінських рішень, що стосуються 

покращення системи управління підприємств МЕТ; 

 Вищезазначене дає підстави говорити про те, що дисертаційна робота 

Водовозова Є.Н. виконана на достатньому теоретико-методологічному рівні й 

містить положення, висновки та рекомендації, що відзначаються науковою 

новизною, й, у разі їх практичної реалізації, дозволяють провести 

реструктуризацію підприємств міського електричного транспорту та 

забезпечити їх ефективне функціонування у довгостроковій перспективі.  
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4. Практичне значення результатів дисертаційного дослідження  

Практична цінність отриманих дисертантом результатів підтверджується  

використанням теоретичних положень, висновків та практичних рекомендацій, 

що містяться у дисертаційному дослідженні, та дозволяють вирішити вкрай 

важливе практичне завдання розвитку підприємств міського електричного 

транспорту шляхом здійснення їх якісної реструктуризації. 

Значення результативності дисертаційного дослідження для забезпечення 

розвитку міського електричного транспорту підтверджується їх апробацією на 

електротранспортних підприємствах країни, а саме – в Корпорації підприємств 

міського електротранспорту України (м. Київ, довідка № 161 від 03.10.2018 р.); 

КП «Сєверодонецьке тролейбусне управління (акт № 01-09 від 27.09.2018 р.); 

Івано-Франківське КП «Електроавтотранс» (акт № 2 від 01.10.2018); 

Криворізьке КП «Міський тролейбус» (акт № 3 від 02.10.2018 р.). 

 

4. Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих 

працях 

Результати дисертаційного дослідження були оприлюднені і отримали 

схвалення на науково-практичних конференціях різного рівня. Результати 

дослідження в повній мірі викладені у 12 наукових працях, серед яких 1 

монографія, 7 статей у фахових та наукометричних виданнях, 4 праці 

апробаційного характеру. 

Автореферат дисертаційної роботи Водовозова Є.Н. у повній мірі 

відображає зміст, структуру, основні положення, а також висновки та 

рекомендації, що виносяться на захист.  

Аналіз змісту наукових праць дисертанта дозволяє дійти висновку, що 

рівень відображення результатів дисертаційної роботи у фахових та інших 

виданнях та авторефераті є цілком достатнім для кандидатських дисертацій. 

Кількість і обсяг друкованих праць надають автору право публічного захисту 

дисертації.  

 

5. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертація написана українською мовою з використанням наукового 

стилю мовлення. Дисертаційна робота оформлена відповідно до чинних вимог 

ДАК МОН України, має логічну структуру, являє собою завершене наукове 

дослідження, відзначається достатнім рівнем обґрунтованості теоретичних 

положень, висновків та рекомендацій, а також науковою новизною отриманих 

результатів. Автореферат за структурою, змістом та оформленням також 
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відповідає вимогам ДАК МОН та в повній мірі відображає результати 

дисертаційного дослідження.  

 

6. Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

Необхідно акцентувати увагу на деяких дискусійних положеннях 

дисертаційного дослідження, а саме: 

1. Перший розділ дисертаційної роботи «Теоретичні засади 

реструктуризації підприємств міського електричного транспорту» варто було б 

доповнити аналізом міжнародного досвіду в сфері організації роботи МЕТ 

(с.14-67 дисертації, с.7-8 автореферату).  

2. У другому розділі «Інформаційно-аналітичне забезпечення …» (с.9-

10 автореферату та параграфи 2.1. та 2.2 дисертації) автор розглядає лише деякі 

показники щодо стану основних засобів підприємств МЕТ, цей аналіз варто 

було б доповнити аналізом фінансових показників діяльності цих підприємств.  

3. У дисертаційному дослідженні значна увага приділяється 

інформаційному забезпеченню процесу реструктуризації електротранспортних 

підприємств (п. 2.5), але у механізмі реструктуризації, що представлений як 

сукупність економічної та організаційної складових (пп. 3.1, 3.2), це не ввійшло. 

Для покращення організаційно-економічного механізму реструктуризації, на 

наш погляд, варто було б виділити його інформаційно-аналітичну складову.  

4. У дисертаційному дослідженні має місце положення про те, що 

міський електротранспорт виконує соціальні функції, але соціальні наслідки 

проведення реструктуризації досліджені автором недостатньо. Зокрема, не 

з’ясовано чи приведе реструктуризація до скорочення працівників і які 

заходи рекомендуються автором у разі такого скорочення.  

5. Автор приділяє значну увагу аналізу особливостей взаємодії 

електротранспортних підприємств та органів місцевого самоврядування, 

наполягаючи на необхідності мінімізації фінансової залежності підприємств 

МЕТ від бюджетного фінансування. На нашу думку, дисертанту варто було б 

проаналізувати й інші варіанти реструктуризації підприємств МЕТ, наприклад, 

ті, що передбачають їх перехід у приватну власність. 

6. Частина публікацій автора  виконана на тему реструктуризації 

підприємств ЖКГ, тому, на нашу думку, слід було б в авторефераті, показати 

лише ті публікації, які безпосередньо відносяться до теми дисертації, а інші – 

показати як додаткові. 

У цілому, наведені зауваження не знижують теоретичної обґрунтованості 

та практичної цінності результатів дисертаційного дослідження.  
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7. Загальний висновок 

Дисертаційна робота Водовозова Євгенія Наумовича виконана на 

достатньому науковому рівні з дотриманням чинних вимог до кандидатських 

дисертацій, є завершеним науковим дослідженням, результати якого 

характеризуються достатнім рівнем теоретичної обґрунтованості, практичної 

цінності та наукової новизни.   

Дисертаційна робота за структурою, змістом та оформленням в повній 

мірі відповідає вимогам пп. 9,11,12,13,14 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 

липня 2013 року, а її автор – Водовозов Євгеній Наумович – заслуговує 

присвоєння наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). 

 

Офіційний опонент: 
завідувач відділу розвитку  

виробничої інфраструктури 
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доктор економічних наук, 

старший науковий співробітник    О.І. Никифорук 
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