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ВІДГУК  

офіційного опонента  

 

кандидата економічних наук, доцента Шептухи Олени Михайлівни 

на дисертаційну роботу Покуци Іллі Володимировича 

на тему: «Організаційно-економічний механізм відтворення основних 

виробничих засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства», 

 подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  

(за видами економічної діяльності) 

 

На підставі вивчення дисертаційної роботи Покуци Іллі Володимировича  

на тему: «Організаційно-економічний механізм відтворення основних виробничих 

засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства», автореферату та 

наукових праць, опублікованих за темою дослідження, можна констатувати 

наступне: 

 

1. Актуальність теми дослідження 

На сучасному етапі розвитку економіки водопровідного та 

каналізаційного господарства України основні засоби підприємств галузі 

потребують значних фінансових ресурсів для утримання їх в належному 

техніко-економічному та санітарному стані. Зношені водопровідні та 

каналізаційні мережі призводять до фінансових втрат підприємств, пов’язаних з 

їх ремонтом та ліквідацією аварій, тому виникає необхідність в науково-

обґрунтованому підході до системного планування і фінансування робіт з 

відтворення основних виробничих засобів. Ще однією з головних проблем 

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) є те, що 
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більшість з них має недостатнє фінансування з боку держави, велику 

дебіторську й кредиторську заборгованості, незадовільний фінансовий стан та 

значні збитки. Моніторинг характеру та природи проблем організаційно-

управлінської, фінансово-економічної та виробничої сфер діяльності 

підприємств ВКГ свідчить про необхідність здійснення термінових заходів 

щодо їх вирішення шляхом реформування цієї галузі. Попри велику кількість 

наукових праць і досить поширену статистику, наукових обґрунтувань щодо 

формування і удосконалення організаційно-економічного механізму 

відтворення основних засобів у цій галузі дійсно бракує. Саме тому обрану 

тему дисертаційної роботи  Покуци Іллі Володимировича  слід вважати 

своєчасною і актуальною.  

В роботі автором коректно визначено мету і задачі дослідження, 

відповідно до яких розроблені і запропоновані теоретико-методичні положення 

і практичні рекомендації щодо удосконалення організаційно-економічного 

механізму відтворення основних виробничих засобів.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Основні результати дисертаційного дослідження Покуци І. В. знайшли 

відображення в науково-дослідницьких роботах, в яких брав участь автор, а 

саме «Науково-методологічні основи полідіменсіонального формування 

синергетичних інвестиційно-інноваційних структур девелопмента в житлово-

комунальному комплексі України» (ДР № 0111U010508, 2015р.), у рамках якої 

автором обґрунтовані теоретичні положення формування інноваційних 

структур у комунальному комплексі України, «Економіко-організаційне 

забезпечення функціонування підприємств житлово-комунального 

господарства в сучасних економічних умовах» (ДР № 0112U001829, 2011р.), де 

автором визначені основні проблеми відтворення основних засобів підприємств 

ВКГ і шляхи їх вирішення, та «Економічні проблеми розвитку підприємств 

житлово-комунального господарства: регіональний аспект» (ДР № 

0107U000248, 2007р.), де автором і встановлені особливості формування 



3 

 

організаційно-економічного механізму відтворення основних засобів систем  

водопостачання та водовідведення. 

 

2. Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій. 

Обґрунтованість наукових положень базується, перш за все, на логіці 

дослідження і системному підході до аналізу та вирішення сформульованих 

автором в роботі завдань. Наукові положення, висновки та рекомендації, 

викладені Покуцею І. В. в дисертації, достатньою мірою обґрунтовані, логічно 

витікають з детального аналізу досліджуваних економічних явищ. 

Метою дисертаційної роботи автором визначено розробку теоретико-

методичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення 

організаційно-економічного механізму відтворення основних виробничих 

засобів підприємств водопостачання і водовідведення та підвищення його 

економічної ефективності. (стор.5). 

В якості об’єкта дослідження визначено процеси відтворення основних 

виробничих засобів підприємств водопостачання і водовідведення в контексті 

їх фінансово-господарської діяльності (стор.6). 

Джерельною базою дослідження автору слугували нормативно-правові 

акти України, рішення Кабінету Міністрів України, дані Державної служби 

статистики України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України, фінансова й статистична 

звітність підприємств ВКГ України, а також науково-методичні публікації, 

матеріали періодичних видань, електронні ресурси. 

Для вирішення поставлених в дисертаційній роботі завдань, Покуца І.В. 

використовував як загальнонаукові так і спеціальні методи: синергетичний 

підхід до досліджувальних явищ та процесів та метод елімінації дали змогу 

автору визначити проблеми відтворення основних засобів на підприємствах 

ВКГ; методи формалізації та методи класифікації уможливили уточнення 



4 

 

дефініцій; методи латентно-семантичного аналізу та сингулярного розкладання 

матриць використовувались для визначення внутрішнього взаємозв’язку 

показників та побудови економічного прогнозу при дослідженні латентного 

функціонального взаємозв’язку між випадками пошкоджень водопровідних 

мереж та необхідною сумою витрат на ліквідацію цих пошкоджень на 

підприємствах ВКГ, та дозволили науково-обґрунтовано оптимізувати розподіл 

їх фінансових коштів;  індексний метод та симплексний методи в 

оптимізаційних методах і моделях використано автором при розробці питань 

підвищення ефективності організаційно-економічного механізму відтворення 

основних засобів підприємств ВКГ України в аспекті економічно-

обґрунтованого корегування коштів, що спрямовуються на капітальний ремонт 

водопровідно-каналізаційних мереж відповідно до груп мереж за строками 

використання; методи теорії ігор в економіці застосовано при розробці 

оптимальної стратегії поведінки ремонтних підрозділів підприємств ВКГ в 

процесі забезпечення відтворення основних виробничих засобів. 

Достовірність результатів роботи Покуци І. В. забезпечується 

обґрунтованістю положень, сформульованих автором, а підтвердженням 

достовірності результатів дослідження є також їх апробація на наукових і 

науково-практичних конференціях різних рівнів.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в отриманих особисто 

здобувачем результатах:  

удосконалено: 

- організаційно-економічний механізм відтворення основних виробничих 

засобів підприємств ВКГ, який, на відміну від існуючих, організаційно і 

економічно враховує міжфункціональну взаємодію учасників процесу 

відтворення та основні напрями управління відтворенням на підприємствах 

ВКГ і дозволяє підвищити ефективність розподілу фінансових ресурсів 

(стор.96-101, стор.164-166, рис.2.5, рис. 3.5., стор.14 автореферату); 
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- інструментарій прогнозування обсягів фінансових коштів підприємств 

ВКГ, призначених для випадків ремонтів на основі побудованої моделі 

латентно-семантичного аналізу, яка, на відміну від існуючих, дозволяє 

підвищити якість прийняття управлінських рішень щодо відтворення основних 

засобів на підприємствах та уникнути незапланованих понаднормових 

фінансових втрат (стор. 155-161, рис. 3.2 - 3.4,   табл. 3.30, стор. 12-13 

автореферату); 

- методичний підхід до оптимізації фінансування капітальних ремонтів 

мереж ВКГ шляхом введення коригуючих коефіцієнтів, який, на відміну від 

існуючих, враховує реальний технічний стан основних виробничих засобів та 

строки їх використання (стор. 121-138, формули 3.21, 3.22, стор. 10 

автореферату); 

дістали подальший розвиток: 

- уточнення категоріального апарату, зокрема, визначення поняття 

«основні фонди ВКГ» як узагальнюючої категорії для всієї сукупності 

різноманітних засобів праці ВКГ з точки зору однорідності їх натурально-

речового змісту, а не вартості та на відміну від поняття «основні засоби ВКГ», 

яке визначає основні засоби як фінансово-облікову категорію (стор. 19-22, стор. 

6-7 автореферату);  

- показники аналізу і оцінки технічного стану основних виробничих 

засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства шляхом їх 

доповнення інтегральним показником поточного технічного стану виробничого 

активу (стор. 65-67, формула 2.7 - 2.9, стор. 8 автореферату); 

- підхід до визначення обсягів фінансування ремонтів основних засобів 

ВКГ з урахуванням коефіцієнту старіння обладнання, який, на відміну від 

існуючих, враховує інтенсивність відмов обладнання через недоремонти і має 

не лінійний, а ступеневий функціональний зв’язок (стор.113-117, формули 3.4-

3.17);  
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- методичний підхід щодо прийняття рішень ремонтними підрозділами 

підприємства ВКГ при плануванні капітальних ремонтів основних засобів, яка, 

на відміну від існуючих, за допомогою характеристичної функції враховує 

взаємодію служб підприємства, а критерієм ефективності кожного з варіантів 

відтворення є мінімальні втрати основного виробництва через простої 

технологічного обладнання та виробничих робітників (стор.98-100, формули 

2.19, 2.20, стор. 9 автореферату). 

Крім того, автором сформульовані положення, що складають теоретичні 

основи щодо удосконалення механізму відтворення основних засобів 

підприємств ВКГ, основні напрями управління відтворенням, теоретико-

методичні положення та практичні рекомендації щодо підвищення його 

економічної ефективності, а також Покуцею І. В. запропоновано пропозиції 

щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму відтворення у 

контексті піднятих в роботі проблем (стор. 162-166).  

Отримані результати дають підставу вважати, що дисертація Покуци І. В. 

підготовлена на високому теоретико-методичному рівні, має значну наукову і 

практичну цінність. Наукові положення дисертаційної роботи викладені в 

обсязі, достатньому для повного і глибокого ознайомлення з ними. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертаційна робота 

відповідає встановленим вимогам, має традиційну структуру: вступ, три 

розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. Робота виконана у 

науковому стилі, її зміст викладено логічно і послідовно. Основні результати 

роботи представлено у формулах, таблицях, графічному матеріалі, висновках. 

Автореферат в повній мірі відображає зміст і логіку основних положень 

дисертації.  

3. Дискусійні положення та зауваження щодо дисертації. 

Проте поряд із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи 

потрібно відзначити наявність у ній окремих дискусійних положень та 

зауважень, які потребують додаткової аргументації. 
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1. При визначені симплексним методом лінійного програмування 

коригуючих коефіцієнтів фінансування капітальних ремонтів водопровідно-

каналізаційних мереж підприємств (стор. 121), автор зазначає, що основні 

засоби доцільно диференціювати на 5 груп за строком використання, але 

викликає зауваження саме така класифікація мереж, адже у практиці 

підприємств ВКГ існують і інші варіанти класифікації водопровідно-

каналізаційних мереж за строком використання. 

2. При побудові економіко-математичної моделі (стор.155-158) і 

визначення функціонального взаємозв’язку (формула 3.32) між випадками 

пошкоджень водопровідної мережі та необхідною прогнозованою сумою витрат 

на ліквідацію цих пошкоджень, яка дозволяла би оптимізувати фінансові кошти 

підприємства ВКГ призначені для випадків ремонту, автору доцільно б було 

конкретизувати мінімальну необхідну кількість показників для побудови 

вихідної матриці. 

 3. Для підсилення авторського підходу, доцільно б було Покуці І. В. 

конкретизувати застосування на підприємствах ВКГ запропонованого 

інтегрального показника поточного технічного стану виробничого активу (стор. 

67, формула 2.9) щодо груп основних виробничих засобів. 

 4. На стор. 165 (рис.3.5) автором запропоновано вдосконалення 

організаційно-економічного механізму відтворення основних виробничих 

засобів ВКГ на основі розроблених в дисертаційному дослідженні моделей та 

методів, але при цьому автором не в повній мірі вказані зміни та наслідки змін, 

щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму, який ним було 

запропоновано раніше на стор. 96 (рис.2.5). 

5. Незважаючи на переваги використання з метою прогнозування обсягів 

фінансових коштів підприємств ВКГ методу латентно-семантичного аналізу, 

даний економіко-математичний метод має й певні недоліки, що викликає 

особливості його застосування, про що доцільно б було зазначити автору (на 

стор. 150).  
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Висловлені зауваження щодо наявності певних недоліків в роботі, тим не 

менш, не знижують якість дисертаційної роботи, яку можна вважати 

завершеною. Вони, враховуючи актуальність даної теми, можуть бути 

використані Покуцею І. В. в процесі здійснення подальших наукових 

досліджень. 

 

4. Теоретична цінність і практичне значення наукових результатів, 

можливі шляхи їх використання 

 

Рекомендації щодо використання результатів дослідження. Наукова 

значущість отриманих результатів Покуцею І.В. обумовлена можливістю 

застосування розроблених в дисертаційній роботі теоретичних та методичних 

підходів, які використовуються у подальших дослідженнях та практичній 

діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

науково-теоретичних положень, методичних підходів і висновків з метою 

удосконалення організаційно-економічного механізму відтворення основних 

виробничих засобів підприємств та підвищення його економічної ефективності 

з урахуванням міжфункціональної взаємодії учасників процесу відтворення та 

основних напрямів управління відтворенням на підприємствах ВКГ.  

Результати досліджень проведених в межах підготовки дисертаційної 

роботи були оприлюднені на 12  міжнародних та всеукраїнських наукових та 

науково-практичних конференціях.  

Реалізація та апробація положень дисертації. Методичні розробки, 

запропоновані в дисертаційній роботі,  адаптовано й впроваджено в діяльність 

КП «Харківводоканал» (акт №7 від 10.02.2016 р.), Департаменту бюджету і 

фінансів Харківської міської  ради (акт №3 від 18.12.2015 р.), Департаменту  

комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (акт №2 
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від 5.05.2016 р.) та Департаменту міського господарства Вінницької міської 

ради (акт №4 від 4.05.2016 р.). 

Наукові результати дисертаційної роботи використовуються у 

навчальному процесі Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова, результати дослідження включено в 

навчально-методичний комплекс з дисциплін «Економічна діагностика», 

«Планування і контроль на підприємстві», «Економіка і фінанси підприємств», 

«Оптимізаційні методи та моделі», «Особливості планувальної діяльності 

підприємств міського господарства», «Економіка і організація інноваційної 

діяльності», що викладаються кафедрою економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова (довідка від 

09.02.2016 р.). 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. Основні наукові положення дисертації знайшли 

відображення в 19 публікаціях, з них: 5 статей у спеціалізованих фахових 

виданнях України, 13 публікацій у матеріалах наукових конференцій, 1 

монографія. В публікаціях, виконаних у співавторстві, особистий внесок 

здобувача відображений повною мірою. В дисертації Покуци Іллі 

Володимировича використані лише ті результати досліджень, які були отримані 

ним особисто. 

 

5. Зміст та завершеність дисертації, відповідність встановленим 

вимогам. 

 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Робота є завершеною працею, її загальний 

зміст викладено на 203 сторінках машинописного тексту, дисертація містить 14 

рисунків, 40 таблиць, список використаних джерел – 203 найменування на 23 
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сторінках, 2 додатки на 11 сторінках. Оформлення дисертації і автореферату 

відповідає вимогам, встановленим МОН України. Публікації в достатній 

кількості вміщено у виданнях, визначених МОН України для оприлюднення 

положень дисертацій. 

Матеріали дисертації і автореферату викладено в науковому стилі, 

логічно і послідовно. Дисертаційна робота характеризується смисловою 

завершеністю та цілісністю. За обсягом, структурою та оформленням 

автореферат і дисертація відповідають чинним вимогам щодо «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

 

  6. Загальний висновок. 

 

Дисертаційна робота Покуци Іллі Володимировича на тему: 

«Організаційно-економічний механізм відтворення основних виробничих 

засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства» є завершеним 

науковим дослідженням, результати якого дозволяють вирішити актуальне 

науково-практичне завдання – удосконалення і підвищення ефективності 

організаційно-економічного механізму відтворення основних виробничих 

засобів підприємств ВКГ. Незважаючи на окремі зауваження і недоліки, які 

суттєво не впливають на позитивну оцінку, дисертація містить в собі 

результати самостійного дослідження, що має не лише наукову новизну, але й 

практичну цінність для використання в діяльності підприємств ВКГ України. 

Дисертаційна робота є логічним і самостійним дослідженням, виконана 

на достатньо високому науковому рівні, характеризується використанням 

сучасних економіко-математичних методів аналізу та моделювання, містить 

важливі для теорії і практики управління підприємствами ВКГ елементи 

наукової новизни та практичну цінність, висновки роботи науково обґрунтовані 

та підтверджуються отриманими результатами. 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

