
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Виговської Олени Анатоліївни 

на тему: «Фінансове забезпечення розвитку підприємств громадського 

транспорту на регіональному рівні», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 072 - Фінанси, банківська справа та страхування 

 

Рецензенти, які призначені Вченою радою Державного університету 

«Житомирська політехніка» (протокол № 3 від 25.06.2021 р.): 

д.е.н., професор Полчанов Андрій Юрійович,  

к.е.н., доцент Довгалюк Віта Валентинівна, 

на основі результатів засідання фахового семінару з попередньої 

експертизи дисертації Виговської Олени Анатоліївни на тему: «Фінансове 

забезпечення розвитку підприємств громадського транспорту на регіональному 

рівні» (протокол № 10 від 30.08.2021 р.) прийняли наступне рішення: 

Науковий рівень дисертаційної роботи Виговської Олени 

Анатоліївни на тему: «Фінансове забезпечення розвитку підприємств 

громадського транспорту на регіональному рівні» відповідає вимогам п. 9-12 

Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії щодо 

дисертаційних робіт на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Робота містить нові теоретико-методологічні положення та практичні 

розробки, які в сукупності вирішують наукову проблему, що полягає в 

поглибленні науково-теоретичних засад, розширенні методичного 

інструментарію та формуванні організаційних положень щодо фінансового 

забезпечення розвитку підприємств громадського транспорту.  

Актуальність теми дослідження. Злагоджено функціонуюча 

транспортна система є критичним елементом інфраструктури будь-якого регіону. 

Розвиток такої системи в умовах значних соціально-економічних перетворень, 

зумовлених посилення процесів урбанізації, перерозподілом капіталу між 



різними галузями та складною епідеміологічною ситуацією, вимагає 

забезпечення належного рівня фінансового забезпечення діяльності 

транспортних підприємств. Це, в свою чергу, визначає важливість обґрунтування 

нових підходів до розробки дієвого механізму оцінки сучасного стану 

фінансування галузі, визначення її перспектив та розробку конкретних 

рекомендацій щодо залучення фінансових ресурсів для ефективного 

використання наявного потенціалу.  

Відповідно обрана О.А. Виговською проблематика дослідження 

фінансових аспектів діяльності підприємств громадського транспорту на 

регіональному рівні є актуальною для сучасних економічних реалій та 

потребує більшої уваги як з боку науковців, так і практиків. 

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

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету 

«Житомирська політехніка» за темою «Комплексне обстеження 

пасажиропотоків на маршрутах пасажирського транспорту загального 

користування в місті Житомирі» (номер державної реєстрації: 

00118U006160), у межах якої здобувачем було досліджено потенційні ризики 

збиткової діяльності підприємств громадського транспорту, спричинені 

неефективністю управління фінансами суб’єктами господарювання, а також 

розроблено науково-методичний підхід до оцінювання ефективності 

фінансового забезпечення розвитку підприємств громадського транспорту. 

Наукову новизну отриманих результатів представлено науковими 

положеннями, в яких: 

удосконалено: 

структуру дескриптивної моделі транспортної регіональної системи, яка, 

на відміну від існуючих, представлена суб’єктною складовою (органи місцевої 

влади, наділені власними та делегованими повноваженнями) та об’єктною 

складовою (транспортні підприємства, транспортна інфраструктура, види 

транспортних засобів, диференційованих за способом пересування, рівнем 

контролю, формою власності, локацією), що дозволило виділити передумови її 



розвитку (просторова мобільність; інтегрований розвиток міст; належне 

фінансування галузі; ефективна регіональна політика, позитивна динаміка 

оновлення транспортних засобів і інфраструктури) та відзначити необхідність 

підвищення ефективності її фінансового забезпечення; 

наукові підходи до фінансового забезпечення суб’єктів 

господарювання (методологічний, процесний, ресурсний, формальний), що 

надало можливість обґрунтувати та ідентифікувати його на основі 

системного підходу (як системи фінансових відносин між суб’єктами, 

спрямованої на акумуляцію фінансових ресурсів через структуризацію 

фінансового механізму на підставі визначених державою моделей 

регулювання). Це надало можливість виділити ліберальну, патерналістську та 

комбіновану моделі фінансового забезпечення розвитку суб’єктів 

господарювання громадського транспорту, які, на відміну від існуючих 

моделей, диференційовані за суб’єктом фінансування, механізмами 

реалізації, методами регулювання, та обґрунтувати необхідність 

впровадження комбінованої моделі в Україні, що характеризується 

диверсифікацією джерел фінансування, використанням інструментів ДПП, 

змішаним контролем з боку державних і приватних інститутів, й сприятиме 

модернізації регіональної транспортної інфраструктури та підвищенню 

ефективності діяльності громадського транспорту; 

науково-методичний підхід до оцінювання фінансового забезпечення 

підприємств громадського транспорту та їх подальшого рейтингування на 

підставі таксонометричного методу, результатом використання якого є 

визначення інтегрального показника ефективності та ідентифікація місця 

кожного підприємства у кінцевому рейтингу. Прикладне застосування 

запропонованого науково-методичного підходу дозволило провести 

кластеризацію підприємств громадського транспорту за ознакою достатності 

фінансового забезпечення, формалізувати проблеми недостатньо 

ефективного функціонування таких суб’єктів з врахуванням впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища на їх фінансове забезпечення у 

вигляді «дерева проблем»; 



організаційно-фінансовий механізм надання міжнародного 

фінансування для міського громадського транспорту з боку міжнародних 

фінансових організацій, що, на відміну від існуючих, відображає фінансові 

відносини між суб’єктами різних системних рівнів (міжнародних фінансових 

донорів, позичальників (Міністерство фінансів України, Міністерство 

інфраструктури України), отримувачів (органи місцевого самоврядування і 

підприємства громадського транспорту), що реалізуються із залученням 

посередників (керівного комітету групи управління проєктом, групи 

впровадження проєкту). Запропонований механізм дозволив ідентифікувати 

проблеми неефективності залучення грантових коштів, визначити напрями їх 

вирішення та запропонувати заходи активізації контрольної діяльності з боку 

спостерігачів Європейського інвестиційного банку і громадськості; 

організаційні засади емісії та обігу облігацій місцевих позик (ОМП) для 

розвитку транспортної інфраструктури регіону, що містять визначені етапи 

(оцінка можливості залучення ОМП підприємствами громадського транспорту; 

визначення параметрів випуску ОМП та потенційних інвесторів; розміщення 

ОМП та виникнення у емітента боргових зобов’язань з обслуговування облігацій; 

обіг облігацій; погашення боргу емітентом перед інвестором у розмірі 

номінальної вартості ОМП) та реалізуються за допомогою фінансового 

механізму через взаємодію органів місцевого самоврядування, інвестора, 

професійного посередника та при наявності діючих елементів ринкових 

інститутів (біржі, депозитарію та реєстратора). Запропоновано створення 

департаменту з обігу ОМП при міській раді, що сприятиме підвищенню рівня 

довіри населення до операцій з цінними паперами, стимулюванню потенційних 

інвесторів до участі у ефективних проєктах, скороченню витрат органів 

місцевого самоврядування в процесі емісії ОМП; 

систему контролю за використанням фінансових ресурсів підприємств 

громадського транспорту, основою якої є взаємодія та взаємовплив суб’єктів 

державного, муніципального (регіонального) та внутрішнього контролю, 

доповнена, на відміну від існуючих, суб’єктами громадського контролю 



(структура у міській раді, призначена генерувати інформацію про цільове 

використання коштів на розвиток підприємств громадського транспорту), 

діяльність яких спрямована на підвищення якості послуг комунальних 

транспортних підприємств, усунення ними порушень та зловживань й 

стимулювання вирішення регіональних транспортних проблем. 

Впровадження такої системи контролю сприятиме підвищенню 

транспарентності громадської оцінки рівня виконання соціально значущих 

завдань місцевої владою та підпорядкованими комунальними організаціями;  

дістало подальшого розвитку:  

обґрунтування елементного складу механізму фінансового 

забезпечення підприємств громадського транспорту та здійснено його 

структуризацію як системи фінансових відносин, що реалізується через 

сукупність форм, методів та інструментів впливу на фінансово-господарську 

діяльність підприємств громадського транспорту з метою ефективного 

формування, розподілу й використання фінансових ресурсів та виконання 

соціальної функції забезпечення перевезень пасажирів. На відміну від 

існуючих підходів до структури механізму фінансового забезпечення, 

розширено перелік його інструментів з врахуванням галузевої специфіки 

(відсоткова ставка для банківського лізингового кредиту, облігації місцевої 

позики, дотації, субсидії, субвенції (для компенсації пільгових контрактів), 

норми амортизації, пільгове оподаткування (для приватних перевізників) та 

обґрунтовано необхідність змішаного фінансування (державно-приватне 

партнерство), що відповідатиме сутності комбінованої моделі регулювання 

громадського транспорту на регіональному рівні; 

порядок формування амортизаційної політики підприємств громадського 

транспорту, що, на відміну від існуючого, враховує вплив на неї факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища (інвестиційна політика підприємства; 

темпи інфляції; склад і структура пасажирського наземного транспорту; терміни 

амортизації; методи нарахування амортизації) та дозволяє ідентифікувати такі її 

етапи (аналіз показників технічного стану об’єктів громадського транспорту; 



вибір ефективного методу амортизації; формування амортизаційного фонду; 

контроль за використанням коштів амортизаційного фонду). Очікуваними 

результатами впровадження ефективної амортизаційної політики є покращення 

технічного стану основних засобів; підвищення безпеки і якості обслуговування 

пасажирів; формування внутрішнього фінансового джерела відтворення 

транспортних засобів; 

підходи до оцінки переваг та ризиків впровадження державно-

приватного партнерства як передумови розвитку громадського транспорту з 

позиції різних суб’єктів (регіональної влади, державної влади, підприємств) 

та структуровано модель системи державно-приватного партнерства на 

регіональному рівні для підприємств громадського транспорту (мета, 

завдання, об’єкти, суб’єкти, джерела, механізми реалізації), використання 

якої сприятиме залученню приватного капіталу в розвиток транспортної 

інфраструктури, підвищенню якості обслуговування споживачів, 

формуванню інноваційної економіки. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у науковій 

обґрунтованості та прикладній спрямованості теоретичних положень і 

підходів, викладених у роботі, що сприятиме поглибленню теоретико-

методичних засад та удосконаленню організаційних положень щодо 

фінансового забезпечення розвитку підприємств громадського транспорту на 

регіональному рівні. Прикладні рекомендації щодо удосконалення 

амортизаційної політики підприємств громадського транспорту впроваджено 

у діяльність КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» 

Житомирської міської ради (довідка № 94/23 від 30 серпня 2021 року). 

Матеріали дисертаційної роботи використовувалися також у навчальному 

процесі Державного університету «Житомирська політехніка» під час 

підготовки до лекційних і практичних занять навчальних дисциплін «Місцеві 

фінанси», «Фінанси» під час підготовки фахівців за освітнім рівнем 

«Бакалавр» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» 

(довідка № 44-19.06/328 від 02 лютого 2021 року).  



Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і 

практичні результати дослідження доповідалися, обговорювалися та 

одержали схвальну оцінку на 11 міжнародних і всеукраїнських наукових та 

науково-практичних конференціях, а саме: «Всеукраїнська науково-

практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів, 

присвячена Дню науки (Житомир, 16-18 травня 2018 р.)», «Збірник наукових 

праць ΛΌГOΣ, Серія Економічні науки. (м. Амстердам, Нідерланди, 

15 грудня 2020 року)», «Проблеми та перспективи розвитку фінансової 

системи в сучасних умовах. матеріали міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (Полтава 15-16 квітня 2021 р.)» та інші. 

Повнота опублікування результатів дослідження. Основні 

положення і наукові результати дослідження опубліковано у 19 наукових 

працях загальним обсягом 5,88 д. а. (особисто автору належить 4,58 д. а.),  

з яких: 1 – у періодичному науковому виданні іншої держави, яка входить до 

Організації економічного співробітництва і розвитку та Європейського 

Союзу; 6 – у наукових фахових виданнях України; 1 – в іншому виданні та 11 – 

тези на науково-практичних конференціях. 

Основні публікації, що відтворюють наукові результати проведеного 

дослідження: 

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та 

Європейського Союзу: 

1. Vyhovska O., Vyhovska N. International financial support for public transport 

at the regional level. Three Seas Economic Journal. 2020. Vol.1, Iss.3. P. 9-15. URL: 

http://baltijapublishing.lv/index.php/threeseas/article/view/904 (Латвія).  

Статті у наукових фахових виданнях України: 

2. Виговська О.А. Теоретичні підходи до визначення фінансового 

забезпечення перевезень громадським транспортом. Вісник Житомирського 

державного технологічного університету. Серія: «Економічні науки». 2018. 

№ 1(83). С. 111-115. URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/127594 



3. Виговська О.А., Виговський В.Г. Державно-приватне партнерство як 

інструмент фінансового забезпечення транспортної галузі. Вісник 

Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2019. 

№ 2. С. 136-142. URL: 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2019/VKNU-ES-2019-

N2.pdf#page=136 

4. Виговська О.А. Сучасний стан та фінансове забезпечення 

транспортної галузі України. Вісник Державного університету 

«Житомирська політехніка». Серія: Економіка, управління та 

адміністрування. 2019. № 4 (90). С. 214-221. URL: 

http://ema.ztu.edu.ua/article/view/193085/193415  

5. Виговська О.А., Виговський В.Г., Хвіст В.В. Амортизаційні 

відрахування як внутрішнє джерело фінансового забезпечення підприємств 

транспортної галузі. Ефективна економіка. 2020. № 8. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8090  

6. Виговська О.А., Виговська Н.Г., Виговський В. Г. Фінансовий 

механізм впровадження облігацій місцевих позик в транспортній галузі. 

Соціальна економіка. 2020. № 60. С. 114-127. URL: 

https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/16659 

7. Виговська О.А. Формування механізму фінансового забезпечення 

підприємств громадського транспорту. Облік і фінанси. 2021. № 2 (92). С. 35-

43. URL: http://www.afj.org.ua/ua/article/828/ 

Стаття в іншому виданні 

8. Виговська О.А., Виговський В.Г. Формування механізму 

фінансового забезпечення суб’єктів господарювання транспортної галузі. 

Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 5 (23). С. 109-117. URL: 

http://www.earj.org/wp-content/uploads/2018/10/2018_23_EARJ.pdf 

Позитивно оцінюючи рівень проведеного наукового дослідження та 

запропонованих рекомендацій, необхідно відмітити ряд дискусійних 

положень: 

http://ema.ztu.edu.ua/article/view/193085/193415


1) недостатньо висвітленим у дисертації є питання того, як саме 

амортизаційна політика вливає на фінансування діяльності підприємств 

громадського транспорту, зокрема який саме ефект принесуть можливі 

пропозиції здобувача; 

2) аналіз наукових підходів значно виграв би від поглибленого аналізу 

захищених в Україні за обраною тематикою дисертацій, в тому числі і за 

іншими спеціальностями. Це надало б можливість розкрити 

міждисциплінарний характер досліджуваної проблеми та важливість 

застосування системного підходу. Крім того, аналіз наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of 

Science Core Collection, надав би можливість окреслити міжнародні 

пріоритети розвитку фінансової науки в цьому напрямі; 

3) перспективною є побудова прогнозних показників діяльності 

підприємств громадського транспорту за базовим, песимістичним та 

оптимістичним сценарієм із формуванням відповідних рекомендацій; 

4) вважаємо доцільним у дисертаційній роботі застосування 

інструментарію економіко-математичного моделювання для виявлення 

закономірностей функціонування фінансових систем підприємств 

громадського транспорту, зокрема в частині впливу структури капіталу на 

ефективність діяльності обраних суб’єктів господарювання; 

5) робота значно б виграла від розкриття авторкою ролі регіональної 

транспортної системи у забезпеченні економічної безпеки держави в умовах 

подолання наслідків воєнних конфліктів.  

Було запропоновано офіційних опонентів, які є провідними фахівцями 

із заявленої спеціальності та за темою дисертаційної роботи: 

– СЛОБОДЯНИК Юлію Борисівну, д.е.н., проф., професора кафедри 

аудиту, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 



 


