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Вивчення дисертаційної роботи, автореферату та опублікованих праць 
Водовозова Євгенія Наумовича дає підстави сформулювати узагальнені 
висновки, стосовно актуальності обраної теми дослідження, ступеня теоретичної 
обґрунтованості наукових положень і практичної цінності отриманих результатів, їх 
достовірності, новизни та повноти викладення у опублікованих працях.  

 
1. Актуальність обраної теми та її зв'язок із науковими програмами 
Серед пріоритетних завдань реформування і розвитку економічних систем 

великих міст варто виділити забезпечення розширення і належного 
функціонування міської транспортної інфраструктури, що створена для надання 
послуг з перевезення пасажирів, оскільки виявлення і своєчасне вирішення 
проблем транспортної галузі пов’язане з отриманням не лише економічного, а й 
соціального ефекту, бо підвищення якості надання транспортних послуг 
забезпечує задоволення базових потреб людей та знижує напруженість у 
суспільстві. 

На особливу увагу сьогодні заслуговують проблеми функціонування та 
розвитку підприємств міського електричного транспорту (МЕТ), бо, з одного боку 
він визнаний найбільш екологічним та перспективним щодо впровадження 
інновацій, а з іншого – підприємства МЕТ знаходяться у кризовому стані, через 
наявність проблем технічного, фінансового та організаційного характеру, до яких 
належать: зношеність одиниць рухомого складу та вкрай низькі темпи їх 
оновлення; незадовільний технічний стан транспортної мережі; використання 
економічно необґрунтованих, алесоціально орієнтовних тарифів, що приводить до 
збитковості електротранспортних підприємств та зростання їх залежності від 
бюджетного фінансування; використання підходів до управління, що склалися в 
умовах планової економіки та направлені на забезпечення стабільності надання 
транспортних послуг без підвищення їх якості,негативно впливає на репутацію 
електротранспортних підприємств серед споживачів послуг та обумовлює вибір 
ними альтернативних видів транспорту.  

Одним з найбільш дієвих способів мінімізації впливу негативних факторів на 
діяльність підприємств МЕТ, подолання кризових явищ та вирішення перелічених  
проблем є теоретичне обґрунтування та практичне впровадження рекомендацій 
щодо реструктуризації електротранспортних підприємств, що і обумовлює  
актуальність теми дисертаційної роботи Водовозова Є.Н.  

Актуальність проблем, що вирішуютьсяу дисертаційній роботі,підвищується 
узгодженістю теми дослідження з напрямками наукової роботи Харківського  
національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. Зокрема, 
варто відзначити участь дисертанта у таких 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; «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 комплексним науковим дослідженням,  

що присвячене теоретичному обґрунтуванню та практичному впровадженню 
наукових рекомендацій в сфері реструктуризації підприємств міського електричного 
транспорту.   

Обґрунтованість теоретичних положень, методичних підходів та висновків  
дисертаційної роботи підтверджена в процесі аналізу змісту та результатів наукових 
робіт вітчизняних та зарубіжних вчених, що спеціалізуються на дослідженні проблем 
функціонування та розвитку підприємств міського електричного транспорту. 
 Високий рівень обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій 
дисертаційного дослідження забезпечується також коректним застосуванням 
загальних та спеціальних методів наукових досліджень: аналізу, порівняння і синтезу, 
пізнання та узагальнення, абстракції та системного аналізу та ін. Особливо варто 
відзначити застосування кластерного аналізу для виявлення підприємств, що 
найбільше потребують реалізації заходів з реструктуризації.  
 Результати дисертаційного дослідження Водовозова Є.Н. пройшли апробацію 
на підприємствах міського електричного транспорту, використовувалися у науковій 
діяльності Харківського національного Університету ім. О.М. Бекетова, були 
опубліковані у 29 наукових працях та отримали схвалення наукової спільноти, що 
також свідчить про їх теоретичну обґрунтованість та цінність для наукової, навчальної 
та практичної діяльності.  
 Таким чином, результати аналізу змісту та структури дисертаційного 
дослідження Водовозова Є.Н. дають підстави для висновку про повноту розкриття 
обраної теми дослідження та достатнє відображення результатів дослідження у 
авторефераті та наукових публікаціях.  
 

3. Наукова новизна отриманих результатів дослідження 
 Теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційного дослідження 
сформульовані автором особисто та обґрунтовані на високому науковому рівні.  

Аналізуючи отримані дисертантом результати дисертаційної роботи, можна 
дійти висновку, що вони 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, і являє 
собою єдність організаційної та економічної складової, що реалізуються, відповідно, 
через організаційні (розробка і застосування критеріїв оцінки роботи підрозділів 
підприємств МЕТ, розробка пропозицій, щодо покращення системи управління 
підприємств МЕТ, реалізація пропозицій щодо покращення системи управління 
підприємств МЕТ та оцінка системи управління підприємств МЕТ за результатами 
реструктуризації із застосуванням розроблених раніше критеріїв оцінки) та економічні 
(розробка економічного проекту реструктуризації підприємств МЕТ; фінансування та 



матеріальне забезпечення реструктуризації підприємств МЕТ; та визначення 
економічного ефекту та ефективності від проведення реструктуризації підприємств 
МЕТ) функції, що дозволяє забезпечити комплексний підхід до реструктуризації 
електротранспортних підприємств (пп. 1.5, 3.2). 

– аналітико-прикладне забезпечення оцінки ефективності та результативності 
діяльності структурних одиниць підприємств МЕТ, що, функціонують або 
створюються в процесі їх реструктуризації, що досягається через застосування 
системи показників для економічного обґрунтування доцільності проведення 
реструктуризації підприємств МЕТ та оцінку їх діяльності за результатами 
реструктуризації; що забезпечує реалізацію економічної складової організаційно-
економічного механізму реструктуризації електротранспортних підприємств (п. 3.2); 

– науково-практичний підхід до виявлення електротранспортних підприємств, 
що потребують першочергової реструктуризації що, на відміну від існуючих, 
передбачає оцінку фінансового, кадрового та технічного забезпечення діяльності 
підприємств МЕТ із застосуванням, відповідно, показників покриття витрат цих 
підприємств за рахунок бюджетних коштів, недостатності кадрів та вибуття одиниць 
рухомого складу; що дає можливість застосувати метод кластерного аналізу та 
визначити підприємства з найгіршими характеристиками, які вважаються об’єктами 
першочергової реструктуризації (п.3.3); 

дістали подальшого розвитку: 
- організаційне забезпечення процесу реструктуризації підприємств міського 

електричного транспорту, що передбачає: а) реструктуризацію технічних 
підрозділів підприємств МЕТ за результатами оцінки їх діяльностізалежно від 
відхилення фактичного показника їх результативності від нормативного значення; 
б) створення відділу забезпечення якості транспортних послуг у структурі 
підприємств МЕТ замість відділу експлуатації рухомого складу з розширенням 
його функцій з метою обґрунтування та впровадження заходів з підвищення якості 
послуг на основі врахування потреб пасажирів; створення у структурі підприємств 
МЕТ відділу реклами, що зменшить залежність цих підприємств від бюджетного 
фінансування; ліквідацію відділу збору виручки від надання транспортних послуг у 
разі використання електротранспортними підприємствами автоматизованої 
системи оплати проїзду (п. 3.1); 

–інформаційно-аналітичне забезпечення реструктуризації 
електротранспортних підприємств, що реалізується через створення аналітичного 
центру для оперативної обробки інформації та підвищення обґрунтованості 
управлінських рішень, щодо покращення системи управління підприємств міського 
електричного транспорту (п. 2.5); 

– поняття «реструктуризація підприємств міського електричного транспорту», 
що визначається у дисертаційній роботі як 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 (п. 1.2). 
 Таким чином, є вагомі підстави вважати, що дисертаційна робота Водовозова 
Євгенія Наумовича виконана на досить високому теоретико-методологічному рівні і 
містить положення висновки та рекомендації, що характеризуються науковою 
новизною і мають практичне значення для забезпечення сталого розвитку та 
ефективної діяльності підприємств міського електричного транспорту.  
 

4. Практичне значення результатів дисертаційного дослідження  
Практична цінність результатів дисертаційної роботи Водовозова Є.Н.  

обумовлена тим, що використання теоретичних положень, висновків та практичних 
рекомендацій, що викладені у дисертації, дають можливість вирішити важливе 



практичне завдання розвитку підприємств міського електричного транспорту шляхом 
проведення їх реструктуризації. 

Важливість результатів дисертаційного дослідження для підприємств міського 
електричного транспорту підтверджується їх апробацією на таких підприємствах: 
Корпорація 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.). 
 

5. Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих працях 
Результати дисертаційного дослідження Водовозова Є.Н. були оприлюднені на 

науково-практичних конференціях різного рівня і отримали схвалення науковців та 
спеціалістів-практиків. Теоретичні положення, висновки і рекомендації дисертаційної 
роботи, що відзначаються науковою новизною, викладені у  29 наукових працях 
серед яких 1 монографія, 16 статей у фахових виданнях, 12 праць апробаційного 
характеру. 

Автореферат дисертаційної роботи Водовозова Є.Н. у повній мірі відображає 
зміст, структуру, основні положення, висновки і рекомендації, що наведені у 
дисертаційному дослідженні та виносяться на захист.  

Ознайомлення з науковими працями здобувача дає підстави для висновку про 
достатній рівень відображення результатів дисертаційного дослідження у фахових та 
інших виданнях і авторефераті. Кількість і обсяг друкованих праць надають 
Водовозову Є.Н. право публічного захисту дисертаційної роботи.  

 
6. Відповідність дисертації встановленим вимогам 
Дисертація написана державною мовою та оформлена згідно з діючими 

вимогами ДАК МОН України до кандидатських дисертацій, має логічну структуру та 
характеризується науковим стилем викладення матеріалу. Дисертаційна робота 
являє собою завершене комплексне дослідження і відзначається високим рівнем 
теоретичної обґрунтованості, практичної цінності та наукової новизни отриманих 
автором результатів. Автореферат дисертаціїза структурою, змістом та 
оформленням відповідає чинним вимогам ДАК МОН України  та у повній мірі 
відображає результати дисертаційного дослідження. 

 
7. Дискусійні положення та зауваження до дисертації 
Констатуючи високий науково-методологічний рівень виконання дисертаційної 

роботи, варто виділити і деякі дискусійні положення та зауваження:  
1. У дисертаційному дослідженні міститься теза про наявність конкурентної 

боротьби між електротранспортними підприємствами і тими з них, що 
використовують інші види наземного транспорту для надання послуг, однак автору 
краще було б більше уваги приділити конкурентним перевагам підприємств міського 
електричного транспорту з огляду на необхідність ведення конкурентної боротьби. 

2.  Автор у пункті 2.5 наводить концепцію інформаційно-аналітичного 
забезпечення реструктуризації  підприємств МЕТ, яка базується на трьох 
незалежних групах показників, а саме: оцінці діяльності підприємства в цілому, 
діагностиці діяльності окремих відділів підприємства, та  оцінці діяльності системи 
управління підприємством. Зазначимо, що перша та друга група достатньо 
обґрунтовані, відповідно, в пунктах 2.1, та 2.2 дисертації. Третю групу показників  
(оцінка діяльності системи управління підприємством) запропоновано у роботі 
здійснювати анкетними опитуваннями або іншими методами, що передбачають 
залучення експертів. На наш погляд, доцільно було б провести теоретичний аналіз 



таких методик, та запропонувати власний набір показників оцінки діяльності 
системи управління електротранспортними підприємствами. 

3. У дисертаційній роботі (п.3.1) пропонується підвищувати якість надання 
транспортних послу шляхом створення відповідного відділу у структурі 
електротранспортних підприємств, але незрозуміло за якими параметрами автор 
пропонує оцінювати якість послуг.  

4. У дисертаційній роботі  на стор. 174-175 наведено організаційно-
економічний механізм реструктуризації підприємств МЕТ. Не достатньо розгорнутою 
та обґрунтованою є інформація щодо врахування фактору часу  в процесі 
застосування механізму реструктуризації підприємств МЕТ,  а також моментів оцінки 
роботи відділів підприємств МЕТ за результатами реструктуризації. 

5. Обґрунтовуючи пропозиції в сфері реструктуризації електротранспортних 
підприємств, дисертант недостатньо уваги приділяє проблемам кадрового 
забезпечення реструктуризації. Зокрема, виникає питання: яким чином будуть 
залучатися керівники новостворених відділів та підрозділів електротранспортних 
підприємств? 

Наведені зауваження не впливають на достатньо високий рівень 
дисертаційного  дослідження. 

 
 
8. Загальний висновок 
Дисертаційна робота Водовозова Євгенія Наумовича виконана на високому 

науковому рівні з дотриманням діючих вимог до кандидатських дисертацій і є 
завершеним та комплексним науковим дослідженням, результати якого 
характеризуються високим 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 і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 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). 
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