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Ознайомлення
анотащею

та

з

текстом

дисертацшного

опублшованими

працями

дае

дослщження

пщстави

для

здобувача,
розгорнуто '1

характеристики дослщження та визначення його вцщовщноеп встановленим
критер 1ям.

Актуальшсть теми дисертацшного дослщження
Сучасн 1

економ 1чн 1 умови

господарювання,

що

характеризуються

швидк1стю зм 1ни чинниюв зовн 1шнього середовища, посиленням 1нтеграц 1Йних
процес1в 1 конкуренцн М1Ж учасниками ринку, вимагають В1Д пщприемств
реально ‘1 оцшки сво1х можливостей та перспективних напрям1в розвитку. В
умовах

евроштеграцшного

спрямування

Украши,

як1

характеризуються

посиленням конкурентно'1 боротьби та нестабшьнютю, питания забезпечення
ефективноеп

д 1яльност 1

дослщниюв.

Умовою

пщприемства
отримання

потребують
ст 1Йких

п 1двищено 1

конкурентних

уваги
переваг

П1дприемницьких структур е здатшсть ор1ентуватися на зм1ни у зовшшньому
середовищ 1

та

повсякчас

пщвишувати

ефектившсть

свое'1

фгнансово-

господарсько’1 Д1яльност1, удосконалювати процес управл1ння, використовуючи
нов 1

шдходи,

методи

та

1нструменти

для

визначення

р 1вня

Тх

конкурентоспроможност1. Одним 13 таких 1нструмент1в е бенчмарюнг, що являе
собою один з найкращих метод1в ведения шдприемницько '1 д 1яльност 1.
Ефективне

впровадження

ПередуМОВОЮ

рИНКОВОГО

та

використання

уС П 1Х у

Суб’еКПВ

принцишв

бенчмарюнгу

П1ДПриеМНИЦЬК01

е

Д1ЯЛЬНОСТ1.

Характерною рисою бенчмарюнгу е його творчий характер, ор 1ентащя на краиц

СВ1Т0В1 практики. Така особлив1сть бенчмаркшгу стае надзвичайно актуальною в
сучасних умовах,

коли економ1чна ситуащя носить непередбачувальний

характер. Саме тому, подальший розвиток теоретичних положень бенчмаркшгу,
а також його адаптащя до в1тчизняних реалш е вкрай необхщним, своечасним та
затребуваним практикою, а проблематика, порушена дисертантом е вкрай
актуальною та необхщною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертацшна робота виконана за планом наукових дослщжень ДВНЗ
«УкраУнський державний х 1М1ко-технолопчний ушверситет». Зокрема, в рамках
КНДР «Оргашзацшний мехашзм збалансованого розвитку репошв» (державний
реестрацшний номер 0116 Ш 01713) дисертантом дослщжено теоретикометодичш аспекта використання бенчмаркшгу, як шструменту антикризового
управлшня

п1дприемствами;

бенчмаркшгу

зд1йснено

конкурентоспроможност1

пор1вняльну

характеристику

Дн1пропетровсько1

обласН

у

национальному та м1жнародному масштабах.

Ступ1нь обгрунтованост1 наукових положень,

ВИСНОВК1В 1

рекомендаций Ух достов 1ршсть та новизна
Науков1 положения, висновки та рекомендацп, що виносяться на захист,
е повно досл1дженими та достатньо обгрунтованими, лопчно взаемопов’язаними
та несуперечливими, що вказуе на Ух достов1рн1сть 1 шдтверджуеться
застосуванням

фундаментальних

положень

сучасноУ економ1чноУ науки,

коректним застосуванням широкого спектру загальних 1 спещальних наукових
метод1в та прийом1в дослщження в1дпов1дно до поставлених задач, повнотою та
об’ектившстю використаного у дослщженш статистичного матер1алу, а також
апробац1ею на науково-практичних конференциях та у публ1кац1ях. Мета
дисертацшно'У роботи полягае в поглибленш теоретико-методичних засад та
розробки

практичних

рекомендацш

щодо

обгрунтування

особливостей

застосування бенчмаркшгу як шструменту антикризового управлшня та
формування практичних рекомендацш з його впровадження на шдприемствах

аграрного сектору Дншропетровсько! область Зазначена мета вщповщае тем 1
дослщження. Задач1 дослщження лопчно виходять з поставлено '1 мети та
безпосередньо пов’язаш 13 отриманими дисертантом елементами науковоТ
новизни. Матер1али дисертацп та публжацн здобувача визначають високу
обгрунтованють основних наукових результате, положень науково'1 новизни та
висновюв, сформульованих в роботь Обгрунтованють наукових положень
дисертацп, Тх достов1рнють й новизна забезпечуються широким застосуванням
автором загальнонаукових та спещальних метсццв теорп шзнання. Дисертантом
здшснено змютовне дослщження наукових праць 1 публжацш В1тчизняних 1
закордонних вчених 1 фах1вщв з питань методологи проведения та сутност1
бенчмарюнгу (с. 23-31, 57-64, 80-83), сучасних мехашзм 1в антикризового
регулювання (с.57-60, 143-148), дослгдження р1вня використання шструменпв
бенчмаркшгу в аграрному сектор 1 (с. 120-130,192-198), ощнювання ефективност 1
заход1в бенчмарк1нгу в систем! антикризового управлшня П1дприемствами (с. 7982, 172-179, 190-193) та шших теоретичних пщходхв, що надало можлив1сть
науково

обгрунтувати

забезпечення

необхщшеть

застосування

розробки

бенчмаркшгу,

як

теоретико-методолог1чного
шструменту

антикризового

управл1ння шдприемствами. Обгрунтовано доцшьн 1сть використання поняття
«бенчмарюнг» та надано його авторську штерпретащю (с.31-32). Автором
представлено

наукове

бенчмаркшгу,

що

бачення

передбачае

класиф 1кац 1йно 1
видшення

диференц1ацп

внутр 1шнього

1

вид1в

зовшшнього

бенчмаркшгу (с. 47-52).
На основ 1 проведеного анал1зу тенденц1й розвитку пщприемств аграрного
сектору Дн1пропетровсько1 област 1 Украши (с. 79-88), анал1зу динамгки
швестицш в аграрний сектор Украши (с. 91-92), узагальнення практики та
виявлення особливостей прийняття р1шень щодо антикризового управлшня
шдприемствами (с.99-113) автором удосконалено алгоритм прийняття р1шень на
шдприемствах аграрного сектору за допомогою бенчмаркшгу. Визначено
обов’язков 1 фази алгоритму прийняття антикризових р 1шень, у тому числи
оцшка 1 визначення недолшв практики функц1онування агроп1дприемства;
пошук шформацп про можлив! способи розв’язання проблеми; виб1р еталонно!

практики, що передбачае анал 1зування робота шших ш дроздш в того ж самого
пщприемства в шшому напрямку д 1яльност 1 агропщприемства; анал 1зування
шформацн, отриманоТ в ход1 анал1зу, визначення обмежень впровадження
бенчмаркшгу або можливих н е д о л т в шсля його впровадження; реал 1защя
р1шення, прийнятого з використанням бенчмаркшгу; анал13 результате 1
наслщюв, що виникли в результат! прийнятого рш ення (с. 66-70). Автором
доведена

доцшьшсть

застосування

удосконаленоУ

методики,

як

засобу

шдвищення ефективност! управлшня пщприемством.
Автором

здшснено

внутржорпоративний

анал13

стану

розвитку

бенчмарюнгу на аграрних шдприемствах (с. 98-114), дослщжено тенденщ '1
розвитку бенчмарюнгу П1дприемств в умовах посилення кризових вплив1в (с. 7982), на основ! чого запропоновано напрями 1мплементащ 1 1нструмент!в
заруб1жного досв1ду у практику в1тчизняних П1дприемств, зокрема, поглиблено
три типи бенчмарюнгових стратегш антикризового управл1ння, доц1льн! для
впровадження (с. 195-203).
Особливу увагу дисертант придшяе визначенню перел1ку етап1в, як 1
найбшын

повно

та

детал1зовано

в1дображають

процес

бенчмарюнговоТ

Д1ЯЛБНОСТ1 1 можуть бути використан 1 суб’ектами будь-якого б13Несу для
покращення свое!' д 1яльност 1 та яю е найоптимальн1шими на сучасному еташ
розвитку економ 1ки (с. 67-70).
Дисертант доводить, що досягнення стшких конкурентних переваг,
довгострокове стратепчне планування можливе лише за рахунок впровадження
мехашзму

бенчмаркшгу

як

шструменту

антикризового

управлшня

на

шдприемствах аграрного сектору. Автором дослщжено проблеми розвитку
аграрного сектора Украши (с. 122, рис. 2.5), стан та динамжу розвитку аграрних
пщприемств ДшпропетровськоУ облает! Украши (с. 99-109), обсяги витрат на
швестицшно-шновацшну д1яльшсть аграрних пщприемств (с. 110, табл.2.16),
стан

впровадження

П1дприемств

(табл.

технолопй
2.17).

бенчмарюнгу

На основ!

в

практику

украшських

проведеного дослщження

автором

запропоновано методичн 1 пщходи до запровадження мехашзму бенчмаркшгу на
аграрних шдприемствах (с. 176), конкретизовано фази його впровадження (с.

177-178) та визначено вплив бенчмаркшгу на процес прийняття стратепчних
рпнень (с. 204, табл. 3.4). Цим доведена доцшьшсть використання бенчмаркшгу
в

антикризовому

управлшш

шдприемством,

а

проблематика

порушена

дисертантом, заслуговуе наукового та практичного штересу.
Окрема увага здобувача придшяеться вибору основних цшей та завдань
програми вдосконалення антикризового управлшня на засадах бенчмаркшгу
шдприемств аграрного сектору ДншропетровськоУ област1 (с. 185-186, табл.3.1).
Уточнено, що аграрш шдприемства ДншропетровськоУ област 1 програють
в конкурентнш боротьб1 шдприемствам аграрного сектора, шших областей
УкраУни, що св1дчить про недостатнш р1вень сучасного розвитку репону у
пор1внянш з конкурентами. Змшити ситуащю на краще можливо лише за умови
впровадження нов1тшх метод1в господарювання та шновацшних технолопй,
зокрема за рахунок впровадження бенчмаркшгу (с. 81-83).
Дисертацшне

дослщження

базувалось

на

отриманш

оф1цшно*1

статистично '1 1нформацп, що дало змогу отримати об’ективн1 результата.
Особливо!' уваги в контекст! мети дослщження заслуговуе практична можлив1сть
запровадження викладених положень у д1яльност1 в1тчизняних шдприемств, а
саме у впровадженш бенчмаркшгу як шструменту антикризового управл1ння на
шдприемствах Украши.

Теоретичне та практичне значения результате дослщження
Теоретичне

значения

отриманих

наукових

результате

полягае

в

узагальненш 1снуючих та розробц 1 нових науково- методичних шдход1в щодо
використання

бенчмаркшгу

як

шструменту

антикризового

управлшня

шдприемствами з метою П1двищення Ух конкурентоспроможност1.
Практичне значения наукових результат1в полягае в розробц1 науковометодолопчноУ бази та анал1тичного 1нструментар 1ю, що дозволяе шдвищити
обгрунтован1сть управл1нських р1шень в процес 1 антикризового управл1ння
шдприемствами, забезпечити формування сталого механ1зму використання
бенчмаркшгу шдприемствами аграрного сектора економши. Пропонований
шструментарш та розроблен! рекомендацй' сприятимуть досягненню стшких

конкурентних переваг тдприемствами аграрного сектору, розробщ стратепчних
прЁоритетЁв управлЁння шдприемствами аграрного сектору економЁки УкраУни, з
урахуванням специфики Ух дёяльностё.
Окремо зазначимо, що результати, представленого до рецензування
дослЁдження пройшли апробащю й впроваджеш в

дёяльнёсть

органЁзацЁй 1

шдприемств: Фермерське господарство «Дарниця» ДнЁпропетровськоУ областЁ
(довЁдка про впровадження

вёд

11.05.2020 року); СТОВ АФ «Барвшювська»

ХаркЁвськоУ областЁ (довЁдка про впровадження вёд 11.05.2020 року); Фермерське
господарство

ТОВ

«АП

П олёсся»

ЖитомирськоУ

областЁ

(довЁдка

про

впровадження вщ 23.06.2020 року); ТОВ «Терм1нал СКВ» ДншропетровськоУ
обласН (довщка про впровадження №64/0105 вщ 01.05.2020 року); ТОВ
«ХОЛДИНГ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА НС» ДншропетровськоУ област 1
(довщка про впровадження №521/0604 вщ 06.04.2020 року); ТОВ «Компашя
Сврокровля»

Дн 1пропетровськоУ област1 (довщка про

впровадження

вщ

15.06.2020 року); ПП «Каркас Дшпро» ДшпропетровськоУ област1 (дов1дка про
впровадження в1д 10.09.2020 року); ТОВ «Науковий парк «Х1м1чш технолопУ»
Дн1пропетровськоУ обласН (довщка про впровадження вщ 01.09.2020 року).

Повнота викладення основних результатов дисертащйного
дослщження в опублЁкованих працях
О сновнё

положения

та

результати

дисертацй'

доповщались,

обговорювались та схваленЁ на науково-практичних конференщях, а також
достатньо повно викладеш у 18 наукових працях, з яких: 2 -

у зарубЁжних

наукових перюдичних виданнях Ёнших кра'Ун; 9 - статей у наукових фахових
виданнях УкраУни, якё включеш до мЁжнародних науково-метричних баз; 6 - тези
доповщей та матерЁалЁв мЁжнародних та всеукраУнських науково-практичних
конференцЁй; 1 - наукова праця в шших виданнях.
ПублшащУ повнЁстю розкривають змЁст представленоУ дисертацЁУ 1 свщчать
про самост1йн1сть одержаних результатЁв наукового дослЁдження. К ёлькёсть
публЁкацЁй е достатньою для висвЁтлення результатЁв дисертацЁУ на здобуття
наукового ступеня доктора фЁлософЁУ вёдповёдно

до

визначених МОН УкраУни

вимог. Апробащю результатов дисертацшного дослщження слщ вважати
достатньою.

Акадеипчна доброчесшсть
Порушень

академ1чно1

доброчесност1

(академ 1чного

плапату,

самоплапату, фабрикацп, фальсифшацп) в дисертацп та наукових працях, у яких
висвгглеш основы науков 1 результата дисертацшного дослщження Гаевського
Владислава Вжторовича не виявлено.

Вщповщшсть дисертацшного дослщження встановленим вимогам
Дисертащя мае традицшну структуру: анотащя, зм1ст, вступ, три роздши,
висновки, список використаних джерел, додатки. Загальний обсяг робота
становить 251 сторшок, зокрема 213 сторшок основного тексту, 22 таблищ, 13
рисунк1в та 7 додатюв. Список використаних джерел складае 201 найменування.
Робота написана в науковому стшн, и змют викладено в ч1тюй лопчш й
посл1довност1 та прошюстровано в1дпов1дними таблицами та схемами. Анотац1я
вгдображае зм1ст дисертацп та висвгтлюе основн 1 науков 1 та практичш
положения. Дисертац1ю оформлено вщповщно до вимог, встановлених чинним
законодавством. Викладення завдань та результат1в дослщжень, положень
науково!' новизни, висновюв 1 рекомендац1й е доступним для сприйняття,
лопчним та добре структурованим.

Дискусшш положения та зауваження щодо зм!сту дисертацп.
Позитивно оцшюючи р1вень розробки науково-методичних положень та
практичних рекомендацш, обгрунтованють наукових результат1в, висновк1в та
пропозицш, необх1дно В1дм1тити дискус1йний характер деяких з них.
1. На суб’ективну думку опонента, автореьке тлумачення сутносп
категорн «бенчмарюнг» не виглядае як таке, що вбирае чи вщкидае
вщповщш надбання 1нших автор1в щодо специф1ки досл 1джувано 1
категорн. Тому поставлене автором завдання щодо змюту та сутност1
понять (перше в перелшу поставлених завдань с. 16 дисертацп) могло б

бути розв’язано з бшыпою детшпзащею при зазначенш показниюв
д1яльност1 шдприемства, яю вимагають пор1вняння при проведет
анал1зу.
2. Автором запропоновано виокремлення зовшшнього та внутргшнього
бенчмарюнгу

(с.

53-54)

для

оцшки

ефективноеп

управлшня

шдприемства будь-якого виробничого потенщалу, але автором не
зазначаються умови при яких на тд п р и ем сга доцшьно проводити
окремо або разом зовншшш чи внутрш ш й бенчмарюнг.
3. У 1 роздцп дисертаци автор наголошуе на необхщноеп скористатися
заруб1жним досв 1дом практично '1 реал 1зацп бенчмарюнгу (с. 55, 80),
проте не аналгзуе проблеми, яю можуть виникнути при застосуванш
його в Укршш. Також виборка шдприемств сформована виключно з
В1тчизняних об’екив, як наслщок, е незрозум1лим чи дозволяють
запропонован1 шдходи враховувати досв 1д заруб1жних пщприемств.
4. В цшому схвально оц 1нюемо запропоноваш автором етапи здгйснення
бенчмарк1нгу на шдприемствах р1зного виробничого потенц1алу та
оргашзацшно-правових форм (и. 1.3, с. 72-74), проте

на е т а т

створення бенчмаркшгово\' команди (с.72) доцшьним е не лише
зазначити, що такий в1дб1р мае бути рацюнальним, а 1 навести
рекомендацп стосовно яюсних та к1льк1сних характеристик тако!
команди.
5. При розрахунку ефективност1 бенчмарюнгу в систем! антикризового
управл1ння шдприемством (с. 188-190), доц1льно провести анал1з
спроможност1 дослщжуваних п1дприемств аграрного сектора Украши
впроваджувати заходи в1дпов1дно до рекомендованих дисертантом
положень.
6. У роздгтн 2 дисертаци автором розроблено основш принципи усп1шноТ
1нтеграц 11 бенчмарк1нгу у практичну д1яльнють аграрних п1дприемств

Дншропетровщини (с. 136), проте не зрозумшо як ун1версально
працюватиме даний шструментарш на наведених р1зних за актившстю
використання 1нструмент1в бенчмаркгнгу п 1дприемствах.

7. Викликае певш сумшви доцшьшсть посилання до основних принцитв
Стратеги розвитку краши «Украша - 2020» (п.3.2, с. 121-122). Така
ощнка не дае можливост1 виокремити конкретну проблему певного
репону, яку потр1бно вир 1шувати, а акцентуе увагу на глобальних
проблемах розвитку. На нашу думку, ощнка на основ1 принцитв
прюритетаосп

проблем

певного

репону

дае

бшын

ефективш

результати щодо !х подолання.
8. Безумовно

актуальними,

цшком

обгрунтованими

та

практично

спрямованими е пропозицп автора щодо ощнки бенчмарюнгу, як
штегрально! частини процесу шновацш 1 вдосконалення у б1знесь
Проте, таю пропозицп автора носили б бшын завершений формат, якщо
б було ч1тко визначено яю саме структури в рамках обмеженого штату
пращвниюв пщприемств р1зного виробничого потенц1алу мали б
виконувати

функцп

по

впровадженню

принцитв

бенчмарюнгу.

Хотшось би розумпи яким чином м 1кро- та мал1 пщприемства та на яких
засадах матимуть можливють протид 1яти «опору зм 1нам» яким чином
плануеться

забезпечити

формування

корпоративно].'

культури

тдприемства.
Проте наведет зауваження та пропозицп до змюту робота не е
критичними, мають дискусшний характер та не знижують загальноТ позитивно '1
оц 1нки теоретичного р 1вня та практично! значимост 1 результат1в досл1дження
Гаевського В.В., а лише вщображають думку опонента.

Загальний висновок
Дисертацшну роботу Гаевського Владислава Вшторовича «Бенчмарюнг як
1нструмент

антикризового

управл1ння

шдприемствами»

сл1д

визнати

завершеною науковою роботою, яка виконана на актуальну тематику. Отримаш
результати характеризуються науковою новизною та мають практичне значения.
Дисертащя е особистою авторською роботою, цш сною 1 завершеною
зпдно з поставленою метою та визначеними завданнями. Висновки та пропозицп
е лог 1чними, обгрунтованими, базуються на викладеному в дисертацп матер1ал!

та частково впроваджеш в практику д1яльност1 шдприемств. Опублшоваш за
темою дисертаци науков1 пращ в повнш м1р1 вщображають одержан! результата,
апробоваш та схвалеш на науково-практичних конференщях р1зного р1вня.
На основ! зазначеного можна зробити висновок, що дисертацшна робота
Гаевського Владислава Вшторовича на тему «Бенчмарюнг як шструмент
антикризового управлшня шдприемствами» е закшченим самостшним науковим
дослщженням, якому притаманна наукова новизна та вир 1шення важливих
наукових проблем. За змютом, актуальнютю, науковою новизною та практичною
цшшстю робота вщповщае вимогам пп. 10, 11, 12 Порядку проведения
експерименту з присудження ступеня доктора фшософп, затвердженого
постановою Кабшету Млшстр1в Украши вщ 6 березня 2019 р. № 167, та положень
Вимог до оформления дисертаци затвердженого наказом Мшютерства осв1ти 1
науки УкраУни вщ 12.01.2017 №40.
Вважаю, що автор дисертацшного дослщження на тему «Бенчмаркшг як
шструмент антикризового управлшня шдприемствами» - Гаевський Владислав
Вшторович - заслуговуе на присудження наукового ступеня доктора фшософп
за спещальшстю 051-Економнса.
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