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Актуальність теми дисертаційної роботи 

 

Поточне тисячоліття характеризується динамічними змінами в 

технологічній, виробничій та соціальній сферах, обумовлюючи адаптацію  

народногосподарських комплексів до глобальних вимог і нових критеріїв, що 

пред’являються економічним системам на різних рівнях. Однією з таких 

вимог є переосмислення підходів до організації управління підприємствами 

на основі застосування інноваційних технологій, нових методів і моделей 

управління, а також формування та використання інтелектуального капіталу 

як активу нового класу, що у розвинених економічних системах створює 

найбільшу частку національного багатства держави.  

При цьому, поряд зі зростаючою роллю нематеріальних активів, 

управління інтелектуальним капіталом підприємств будівельної галузі, як 

однієї  з найважливіших галузей народного господарства, характеризується 

несистемністю та низьким рівнем організаційно-економічного забезпечення.  

Крім того, останніми роками спостерігається тенденція до зниження 

ефективності та результативності діяльності будівельних підприємств, 

скорочуються їх виробничі можливості для вирішення поставлених завдань.  

У таких умовах загострюється нагальність управління формуванням та 

використанням інтелектуального капіталу, спроможним оптимізувати 

витрати, забезпечити зростання продуктивності підприємств та ринкової 

вартості бізнесу, підвищити інвестиційну привабливість для замовників й 



інвесторів. Отже, необхідність управління формуванням та розвитком 

інтелектуального капіталу, удосконалення організаційно-економічного 

забезпечення управління інтелектуальним капіталом на будівельних 

підприємствах визначили актуальність та своєчасність проведеного 

Грицьковим Є.В. наукового дослідження, результати якого надані у 

дисертаційній роботі. Сформульована мета, що полягає у розробці 

теоретичних підходів та практичних рекомендацій щодо удосконалення 

організаційно-економічного забезпечення управління інтелектуальним 

капіталом на будівельних підприємствах, має наукове та практичне значення. 

Актуальність дисертації підтверджується її зв’язком із науково-

дослідними роботами, які проводяться у Харківському національному 

університеті міського господарства імені О.М. Бекетова в межах державної 

бюджетної тематики: «Теоретичні основи геоінформаційного моделювання 

міського середовища та оцінки нерухомості» (2014 р. державний 

реєстраційний номер 0113U007440). Відповідно до даної тематики 

дисертантом визначено напрями розробки логіко-структурної моделі 

управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах. Крім 

того, автором охарактеризовано інструментарій щодо формування та 

використання інтелектуального капіталу на будівельних підприємствах та 

запропоновано економетричне моделювання впливу вартості 

інтелектуального капіталу будівельних підприємств на результати їх 

діяльності в Національній металургійній академії України в межах державної 

бюджетної тематики «Методологія управління підприємствами різних 

організаційно-правових форм та форм власності» (2014 - 2015 рр. – 

державний реєстраційний номер 0107U001146). 

Аналіз особистого внеску автора у розрізі кожної з тем дозволяє 

стверджувати, що Грицьковим Є.В. запропоновано важливі наукові та 

практичні розробки, одержані результати та сформульовані висновки, які 

мають теоретико-методичне значення. 

 



Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків 

і рекомендацій, які сформульовані в дисертації 

 

Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у 

дисертації та виносяться на захист, є достатньо обґрунтованими та 

достовірними, що підтверджується високим рівнем узагальнення та 

систематизації опрацьованих особисто автором наукових праць за тематикою 

дослідження. Під час виконання дисертаційного дослідження автор 

звертається до законодавчих та нормативних актів України, офіційних 

матеріалів Державної служби статистики України, фінансової звітності 

будівельних підприємств, матеріалів науково-практичних конференцій, 

періодичних видань, наукових розробок вітчизняних і зарубіжних вчених, 

електронних даних ресурсів мережі Інтернет. 

Достовірність результатів роботи забезпечується обґрунтованістю 

положень, сформульованих автором, застосуванням сукупності різних 

методів наукового пізнання: узагальнення, порівняння, діалектичного 

розвитку економічних систем, проведення комплексних досліджень, теорія 

управління, методологія нормативного та інформаційно-аналітичного 

забезпечення підтримки рішень, положення економічної науки, економічного 

й фінансового аналізу, експертних оцінок, структурно-логічного аналізу та 

ін. Підтвердженням достовірності результатів є також їх апробація на 

наукових і науково-практичних конференціях різних рівнів. 

У роботі чітко визначено мету, вирішено завдання відповідно об’єкту і 

предмету дослідження. Висновки дисертації носять логічний характер і 

визначаються науковою новизною. Аналіз змісту дисертації, опублікованих 

праць та автореферату підтверджує достатній ступінь обгрунтованості 

результатів щодо удосконалення організаційно-економічного забезпечення 

управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах. 

 

 



Основні наукові положення, висновки, пропозиції, що сформульовані у 

дисертації, їх новизна 

 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, опублікованих її 

автором наукових праць та авторефератом дозволяє визначити основні 

наукові положення, висновки і пропозиції, які сформульовані дисертантом 

самостійно, характеризуються науковою новизною і відображають особистий 

внесок у галузь економіки та управління підприємствами. 

Оцінюючи зміст дисертаційної роботи, треба відмітити, що вона 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(199 найменувань) і додатків. 

У першому розділі дисертації обґрунтовано теоретичні підходи до 

визначення інтелектуального капіталу будівельних підприємств (стор. 13-26), 

що послугувало основою формування авторської позиції стосовно сутності та 

змісту інтелектуального капіталу будівельних підприємств (стор. 26, 35). 

Здійснено компонентний аналіз інтелектуального капіталу (стор. 33-35), 

охарактеризовано основні підходи до оцінки інтелектуального капіталу  

(стор. 35-48) та запропоновано напрями щодо оцінки вартості 

інтелектуального капіталу будівельних підприємств як кількісного підґрунтя 

організаційно-економічного забезпечення управління інтелектуальним 

капіталом  (стор. 48-50). Визначено особливості управління інтелектуальним 

капіталом будівельних підприємств та сформульовано фактори впливу на 

процес управління (стор. 50-62). Особливий науково-практичний інтерес 

представляє логіко-структурна модель управління інтелектуальним 

капіталом на будівельних підприємствах (стор. 61), що дозволить 

реалізовувати комплексний підхід до управління. Результатом дослідження 

теоретичних положень у першому розділі роботи є визначення організаційно-

економічного забезпечення управління інтелектуальним капіталом на 

будівельних підприємствах (стор. 62-71). 

 



Другий розділ дисертації присвячено аналізу тенденцій розвитку 

будівельної галузі та особливостям її функціонування на сучасному етапі 

(стор. 74-90). Особливого значення має проведений аналіз стану компонентів 

інтелектуального капіталу та їх використання у будівельній галузі (стор. 91-

105). Визначення тенденцій розвитку будівельних підприємств (стор. 105-

121) свідчить про низький рівень ефективності використання 

інтелектуального капіталу та недостатнє організаційно-методичне 

забезпечення його управління. Науковою якістю характеризується 

систематизація теоретичних положень щодо визначення особливостей 

організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним 

капіталом будівельних підприємств (стор. 130-131).  

У третьому розділі роботи запропоновано та здійснено апробацію 

комбінованого підходу до оцінки інтелектуального капіталу будівельних 

підприємств, що формує організаційно-економічне забезпечення управління 

інтелектуальним капіталом (стор. 134-157). На основі запропонованих 

автором принципів організаційно-економічного механізму управління 

інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах (стор. 158-159), 

розроблено шляхи формування організаційно-економічного механізму 

управління інтелектуальним капіталом (стор. 159-161). Практичну цінність 

мають запропоновані дисертантом рекомендації щодо зростання 

ефективності управління представленим капіталом (стор. 168-181), а також 

встановлені причинно-наслідкові зв’язки між економічними показниками, що 

визначають ефективність і результативність діяльності будівельних 

підприємств, їх конкурентоспроможністю та вартістю інтелектуального 

капіталу (стор. 174, 176, 180). 

Таким чином, наукова новизна представлених у дисертації результатів 

визначається сукупністю розроблених теоретичних і науково-методичних 

положень й рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного 

забезпечення управління інтелектуальним капіталом на будівельних 

підприємствах. Науковою новизною визначаються такі результати: 



1. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат дослідження 

управління інтелектуальним капіталом підприємств шляхом визначення 

сутності понять «інтелектуальний капітал будівельних підприємств» (стор. 

26, 35) та «організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним 

капіталом будівельних підприємств» (стор. 131). 

2. Удосконалено класифікацію інтелектуального капіталу будівельних 

підприємств шляхом виділення марочних, брендових, людських, організаційних 

та інноваційно-технологічних компонентів (стор. 33-35), що стало підґрунтям 

для визначення напрямів формування та реалізації організаційно-економічного 

забезпечення управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств та 

дозволило розробити метод оцінки його вартості (стор. 134-136).  

3. Розвинуто підходи до оцінки інтегрального критерію формування та 

використання інтелектуального капіталу (стор. 137-151) та до формування 

структурно-логічної схеми впровадження організаційно-економічного 

механізму його управління (стор. 166-168). 

4. Дістали подальшого розвитку напрями підвищення ефективності 

управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах (стор. 

168-173), що сприятимуть зростанню показників фінансового стану, 

ефективності та результативності діяльності будівельних підприємств. 

Пріоритетність наукової новизни, зазначеної у дисертаційній роботі, 

підтверджується авторськими публікаціями та оприлюдненням одержаних 

наукових результатів на науково-практичних конференціях різних рівнів. 

 

Теоретична цінність та практична значущість наукових результатів 

 

Сформульовані та обґрунтовані в дисертації Грицькова Є.В. 

положення, висновки і пропозиції мають наукове та практичне значення для 

вирішення проблем організаційно-економічного забезпечення управління 

інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах. 



Теоретична цінність наукових результатів полягає у розвиненні 

підходів до формування та оцінювання інтелектуального капіталу 

будівельних підприємств, а також у сформованих концептуальних 

положеннях щодо розробки та реалізації організаційно-економічного 

механізму управління інтелектуальним капіталом.  

Практична значущість наукових результатів полягає в розробці та 

впровадженні методичного забезпечення здійснення оцінки вартості 

інтелектуального капіталу, реалізації структурно-логічної схеми 

впровадження організаційно-економічного механізму управління 

інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах, результатами 

економетричного моделювання впливу вартості інтелектуального капіталу на 

економічні показники діяльності суб’єктів господарювання. 

Достовірність та практична значущість одержаних результатів 

підтверджується довідками про впровадження окремих результатів у 

діяльність будівельних підприємств: ПАТ Трест «Житлобуд -1» (акт № 05/4 – 

15 від 5.10. 2015 р.) та ПАТ «Південспецатоменергомонтаж»  (довідка № 22 

від 17.06.2015 р.). Крім того, рекомендації з управління та оцінки 

інтелектуального капіталу використовуються Департаментом житлово-

комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної 

державної адміністрації (акт № 7614/4 від 12.10. 2015 р.). 

Окремі положення дисертаційної роботи використовуються у 

навчальному процесі кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та  регіонального розвитку Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова при викладанні 

дисциплін «Cтратегія підприємств», «Економіко-математичне 

моделювання», «Економіка і організація інноваційної діяльності», 

«Математичне моделювання підприємницької діяльності», «Інтелектуальний 

бізнес», «Економіка і організація діяльності будівельного підприємства» для 

студентів базових напрямів підготовки бакалаврів «Економіка підприємств», 

магістрів із спеціальності «Економіка підприємств міського господарства», 



«Економіка будівельних підприємств» (довідка від 1.07.2015 р.) та кафедри 

геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна при викладанні 

дисциплін «Cтандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав», 

«Інтелектуальні геоінформаційні системи», «Оцінка землі та нерухомого 

майна», «Геоінформаційні системи і технології», курсовому та дипломному 

проектуванні (довідка від 1.07.2015 р.). 

 

Повнота викладення наукових результатів дисертації в опублікованих 

працях 

 

Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у відкритому 

друці та нараховують 18 наукових праць, у т.ч. 4 статті у наукових фахових 

виданнях України, 2 статті у виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз, 1 стаття у інших виданнях, 7 тез доповідей на науково-

практичних конференціях та у 4 розділах колективних монографій. Загальний 

обсяг наукових праць складає 5,0 ум.-друк. арк., з них особисто авторові 

належить 4,0 ум.-друк. арк. В опублікованих наукових працях дисертанта у 

достатній мірі відображено наукову новизну, сутність та практичне значення 

одержаних результатів. 

З огляду на зазначене, можна стверджувати, що представлення 

результатів дисертаційної роботи у повній мірі відповідає установленим 

вимогам і є достатнім. 

 

Відповідність дисертаційної роботи та автореферату встановленим 

вимогам 

 

Дисертація відповідає фаховим вимогам до кандидатських дисертацій,  

є завершеною, самостійною роботою, що характеризується логічною 

послідовністю та цілісністю, науковим стилем, достовірністю висновків та 

пропозицій.  



Автореферат повною мірою характеризує мету, завдання, об’єкт та 

предмет дослідження. Зміст автореферату відповідає змісту дисертаційної 

роботи та відтворює в стислій формі основні положення та результати, що 

цілком відповідає чинним вимогам.  

 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

 

Позитивно оцінюючи результати дисертаційної роботи Грицькова Є.В., 

слід відмітити ряд дискусійних положень і висловити окремі зауваження та 

питання: 

1. Потрібно було б конкретніше сформулювати, що саме 

запропоновано автором в підходах щодо визначення інтелектуального 

капіталу (стор. 25-26), оскільки більшість із характеристик інтелектуального 

капіталу, покладених в основу авторських підходів вже використано як 

визначальні в підходах інших вчених, або визначитись з назвою авторського 

підходу та наголосити на його особливостях з метою чіткішої диференціації 

від існуючих.   

2. У першому розділі дисертаційної роботи слід було більше уваги 

приділити дослідженню зарубіжного досвіду формування організаційно-

економічного забезпечення управління інтелектуальним капіталом на 

будівельних підприємствах. 

3. В розробленій структурній схемі інтелектуального капіталу (стор. 

34) доцільно було б позначити або виділити в окрему групу патенти на 

винаходи та корисні моделі, оскільки саме за цими компонентами автор 

характеризує результативність використання компонентів інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств (стор. 101-104) та пояснити, чому саме 

цим компонентам віддано перевагу при аналізі.   

4. В роботі неодноразово наголошується на врахуванні особливостей 

діяльності будівельних підприємств при оцінюванні інтелектуального 

капіталу (стор. 48-50), водночас, під час оцінки вартості інтелектуального 



капіталу будівельних підприємств в п. 3.1 ці особливості не достатньо чітко 

відбиваються. Відповідно, автор застосовує процедуру експертної оцінки до 

визначення інтегрального критерію формування та використання 

інтелектуального капіталу, проте деякі параметри, за якими здійснювався 

відбір експертів, лише опосередковано відносяться до будівельних 

підприємств. 

5. Більшого обґрунтування та управлінської спрямованості потребують 

підходи щодо визначення порогових значень інтегрального критерію 

формування та використання інтелектуального капіталу (стор. 139).  

 6. В результаті проведених розрахунків автору бажано було б 

конструктивніше та більш системно підійти до визначення напрямів 

підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом з 

урахуванням особливостей функціонування будівельних підприємств.  

 7. В авторефераті дисертації недостатньо розкрито комбінований підхід 

до оцінки вартості інтелектуального капіталу будівельних підприємств. 

Проте, відмічаючи певні зауваження та дискусійні моменти наукового 

дослідження, необхідно зазначити, що вони суттєво не впливають на 

загальну позитивну оцінку даної дисертації, виконаної в цілому на достатньо 

високому науковому рівні. 

 

Загальний висновок 

 

Дисертаційна робота Грицькова Євгенія Володимировича на тему 

«Організаційно-економічне забезпечення управління інтелектуальним 

капіталом на будівельних підприємствах», яка подана до захисту на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 

виконана на достатньо високому науковому рівні, є самостійною,  

завершеною науково-дослідною роботою та відповідає вимогам, що 

пред’являються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 



економічних наук. Наукові положення, висновки і рекомендації 

характеризуються науковою новизною, теоретико-методичним та 

практичним значенням, а також достатнім обґрунтуванням. 

Таким чином, дисертація Грицькова Євгенія Володимировича на тему 

«Організаційно-економічне забезпечення управління інтелектуальним 

капіталом на будівельних підприємствах» відповідає вимогам пунктів 9, 11, 

12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (із змінами), а її автор 

– Грицьков Євгеній Володимирович, заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 

 


