
                                                      

                                                      

                                                     Голові спеціалізованої вченої ради 

        Д 64.707.03 Національного університету 

цивільного захисту України 

                               д.держ.упр., професору  

                         Домбровській С. М. 

 

 

 

 

 

ВІДГУК 

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертаційну роботу Колісника Романа Миколайовича на тему 

«Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку 

підприємства», подану до захисту на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 

25.00.02 – механізми державного управління 

 

 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи 

 

В умовах сьогодення в Україні приділяється увага державному регулюванню 

розвитку підприємств. Однак, незважаючи на це, набуває актуальності виникнення 

проблем економічного розвитку промислових підприємств, що вказує на 

доцільність знаходження нових підходів до державного регулювання їх розвитку.  

Сучасні глобальні виклики, недосконалість нормативно-правового й 

організаційно-економічного забезпечення розвитку підприємств в Україні 

підкреслюють необхідність визначення стратегічних напрямів удосконалення 

державного регулювання їх розвитку.  
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Питання підвищення ефективності державного регулювання розвитку 

підприємств, формування їх економічного потенціалу, забезпечення 

конкурентоспроможності розвитку промислових підприємств обумовлюють 

вдосконалення існуючих механізмів державного регулювання розвитку  

підприємств в Україні. Саме тому, вельми актуальною та важливою є дисертація 

Колісника Романа Миколайовича на тему: «Організаційно-економічний механізм 

державного регулювання розвитку підприємства». 

 

Зв′язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

 

Дисертаційну роботу було виконано в межах науково-дослідної роботи 

«Розробка наукових основ державного управління у сфері безпеки ринку  

соціально-економічних послуг України з точки зору цивільного захисту» 

(державний реєстраційний номер 0112U002587), що розробляється навчально-

науково-виробничим центром Національного університету цивільного  

захисту України. Дисертантом проаналізовано заходи вдосконалення  

організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку 

підприємства.  

 

Ступінь обґрунтованості й достовірність основних наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі 

 

Використання дисертантом різноманітності методів наукового дослідження 

дозволило вирішити поставлені завдання та досягти мети дослідження, яка полягає 

в обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо 

удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання 

розвитку підприємства. 
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У першому розділі дисертаційної роботи, присвяченому теоретичним основам 

державного регулювання розвитку підприємств, дисертантом висвітлено рівень 

наукового опрацювання теми, узагальнено основні теоретичні положення та методи 

розвитку підприємств в Україні, досліджено особливості державного  

регулювання промислових підприємств в нестабільному зовнішньому середовищі, 

а також з’ясовано сучасні аспекти державного регулювання модернізації 

підприємств.  

Особливості системи та методичні основи економічного механізму 

державного регулювання розвитку підприємств, аналіз механізмів забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності підприємств, оцінку розвитку організаційно-

економічного механізму державного регулювання конкурентоспроможності 

підприємства висвітлено у другому розділі «Оцінка організаційно-економічного 

механізму державного регулювання розвитку підприємств». 

У третьому розділі «Удосконалення напрямів організаційно-економічного 

механізму державного регулювання розвитку підприємства» дисертантом 

визначено формування кластерної структури державного регулювання розвитку 

підприємства, обгрунтовано державне регулювання визначенням інтегрального 

показника економічного розвитку підприємства та окреслено стратегічні напрями 

удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання 

розвитку підприємства. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні наукового 

завдання щодо розвитку теоретичних засад та обґрунтування науково-прикладних 

рекомендацій з удосконалення організаційно-економічного механізму державного 

регулювання розвитку підприємства. 

Серед найбільш значущих результатів дослідження, що мають наукову 

новизну можна відзначити:  

- обгрунтовано організаційно-економічний механізм державного 

регулювання, що забезпечує зростання конкурентоспроможності промислових 

підприємств з урахуванням їх наукового і технологічного потенціалу, галузевої 

приналежності і територіального розміщення, через методики кількісної і якісної 
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оцінки їх ринкового потенціалу і конкурентних переваг, та форми їх реалізації на 

різних стадіях структурно-технологічних зрушень в національній економіці  

з урахуванням зростання її здатності абсорбції, реалізації широкомасштабних 

галузевих і регіональних планів модернізації; 

- удосконалено методологію організаційно-економічного механізму 

державного регулювання виділення наукомісткого сектора економіки на основі 

порівняльного аналізу вітчизняних промислових підприємств з точки зору 

можливостей модернізації, а також кількісної оцінки перспектив її реалізації і 

впливу на формування нових міжгалузевих технологічних кластерів, що мають 

реальні конкурентні переваги на відповідних сегментах національного і глобального 

ринків; 

- напрями ефективного державного регулювання науково-технічної і 

промислової політики держави, пов'язані з інституціональним і фінансово-

економічним забезпеченням пріоритетного розвитку наукомісткого, 

високотехнологічного сектора промисловості в середньостроковій перспективі, як 

основи зміни глобальної спеціалізації національної економіки з простих на 

складніші форми міжнародної інтеграції, що припускають обмін продукції і послуг 

з високою долею доданої вартості. 

У цілому зміст дисертаційної роботи відповідає встановленим вимогам, 

висновки є достатньо обґрунтованими, а робота має завершений характер. 

 

Повнота висвітлення результатів дослідження в опублікованих працях 

та авторефераті 

 

Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 10 наукових працях, 

у тому числі – 5 статтях в наукових фахових виданнях в Україні, 1 статті – 

в зарубіжному виданні, 4 – у тезах доповідей і збірниках матеріалів науково-

практичних заходів.  

Опубліковані наукові праці та автореферат достатньо повно відображають 

результати проведених наукових досліджень. 
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Оцінка оформлення дисертаційної роботи та змісту автореферату 

 

Оформлення дисертаційної роботи та автореферату виконано відповідно до 

вимог МОН України.  

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Зміст автореферату є ідентичним основним 

положенням дисертаційної роботи, розкриває зміст дослідження і не містить 

інформації, відсутньої в дисертаційній роботі. 

Дисертаційна робота та автореферат написані літературною українською 

мовою, легко читаються і сприймаються. 

 

Практичне значення дисертаційної роботи 

 

Основні положення й висновки дисертаційної роботи можуть 

використовуватися фахівцями під час написання підручників і навчальних 

посібників, створення навчально-методичної літератури; в роботі органів державної 

влади та у процесі формування сучасних засад державного регулювання розвитку 

підприємства.  

Сформульовані в дисертаційній роботі положення та рекомендації мають 

практичне значення й адресну спрямованість, що підтверджують відповідні довідки 

про впровадження результатів дослідження.  

 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертаційної роботи 

 

Оцінюючи дисертаційну роботу Колісника Романа Миколайовича 

«Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку 

підприємства» в цілому позитивно, можна вказати на певні дискусійні положення 

та деякі зауваження: 

1. У дисертаційній роботі присутнє поглиблене дослідження та вдосконалення 

організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку 
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підприємства, однак недостатньо розкрито особливості адміністративно-

організаційного апарату з точки зору його ресурсних ознак. 

2. У дисертаційній роботі зазначається, що принципи реалізації конкурентних 

переваг промислових підприємств базуються на міжгалузевих технологічних 

кластерах, що дозволить прискорити процеси модернізації промисловості, однак 

зазначені принципи потребують додаткової конкретизації. 

3. Автореферат дисертаційної роботи повною мірою відображає основні 

її положення. Наведені в авторефераті висновки висвітлюють глибину 

досліджуваної проблеми, викладені в логічній послідовності, а пропозиції достатньо 

обґрунтовані й відповідають українським реаліям. Однак з автореферату 

дисертаційної роботи залишається незрозумілим які напрями формування кластерної 

структури державного регулювання розвитку підприємства визначено 

у дослідженні. 

4. Аналізуючи етапи розвитку нормотворення щодо удосконалення 

організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку 

підприємства, автор не всі свої пропозиції доводить до рівня конкретних 

методичних рекомендацій. Це значно б підвищило рівень наукових здобутків 

автора, при цьому інколи дисертант захоплюється переказом змісту нормативно-

правових актів та етапів реформування державного регулювання розвитку 

підприємства. 

5. В дисертаційній роботі дуже обмежена кількість графічних даних, 

зустрічаються певні стилістичні недоліки, в авторефераті роботи бракує 

статистичних даних. 

Водночас висловлені зауваження мають в основному рекомендаційний та 

дискусійний характер, випливають зі складності й багатогранності досліджуваної 

теми та окреслюють перспективні напрями подальших наукових розробок. Вони не 

знижують загальної позитивної оцінки наукового дослідження, його теоретичної 

цінності та практичної значущості. 
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Загальний висновок 

 

Таким чином, слід зазначити, що дисертаційна робота Колісника Романа 

Миколайовича «Організаційно-економічний механізм державного регулювання 

розвитку підприємства» відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів», а дисертаційна робота є завершеною кваліфікаційною науковою працею, 

у якій отримано нові науково обґрунтовані результати в галузі науки державного 

управління, що розв’язують конкретну наукову проблему, а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата наук з державного управління за 

спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.  

 

 

 

Офіційний опонент: 

 

Заступник начальника відділу  

зведених показників розвитку міста  

Управління соціально-економічного  

розвитку, планування та обліку  

Департаменту економіки та комунального 

майна Харківської міської ради, 
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«____» ________ 2021 р. 

Головний спеціаліст відділу роботи  

з персоналом Департаменту  

економіки та комунального майна  

Харківської міської ради                 І.О. Кривошеєва 

  

 


