
В1ДГУК
офщшного опонента Перерви Петра Григоровича на дисертацшну роботу

Гаевського Владислава Вжторовича «Бенчмаркшг як шструмент 
антикризового управлшня шдприемствами», подану на здобуття ступеня 

доктора фшософп за спещальшстю 051 -  економша

Актуальшсть теми дисертаци.
Антикризове управлш ня -  це певним чином оргашзований вид 

менеджменту, який нащлений на запобшання та подолання ознак кризового 

стану ш дприемства протягом всього його життевого циклу за допомогою  

добре налагоджених економ1чних, нормативно-правових, м етодолопчних та 

ш ш их м ехан 13М1в. Головним критер1ем ефективност1 програми 

антикризового розвитку можна вважати досягнення головно‘1 мети 

антикризового управлш ня. Ця мета може р1знитися залежно вщ  ш щ 1атор1в 

антикризових заход1в. Для власниюв та персоналу — це запобшання 

банкрутству та забезпечення ф1нансового оздоровления в довгостроковому 

пер10Д1; для кредитор1в -  повернення заборгованост1.

Актуальн1сть теми дисертащйноУ роботи також п1дтверджена тим, гцо 
за минуле десятил1ття небагато кер1вник1в п1дприемств усвщомили 
необхщн1сть керувати некомандними методами, а в1дпов1дально пщходячи 
до побудови та розвитку системи управл1ння. Управл1ння в умовах 
сьогодення -  один 13 найважлив1ших чинниюв ефективного функц10нування 1 

розвитку шдприемств р1зних орган1зац1Йно-правових форм господарювання. 
Виходячи з цього треба розумгги, що антикризов1 заходи щодо д1яльност1 
шдприемства, пов’язаного з еволюц1Йними процесами розвитку можуть бути 
розроблеш на засадах власних алгоритм1в. Проте е й шший шлях -  
використання досвщу найвщом1ших усп1шних корпорац1Й та ф1рм. Саме 
тому поставлена проблема щодо використання бенчмаркшгу мае на меД 
освоения механ1зму пор1вняльного анал1зу ефективно'1 роботи одн1е'1 компанп 
з показником шшоТ, б1льш усп1шно'1 технологи вивчення та впровадження 
найкращих досягнень свНового б1знесу.

Ступ1нь обгрунтованост1 та достов1рност1 наукових положень, 
ВИСНОВК1В 1 рекомендаций, сформульованих у дисертаци. М ета, що 

сформульована автором та лопчно вщ дзеркалю е суть роботи, полягае в 

науковому обгрунтуванш  особливостей застосування бенчмарК1нгу як 

ш струм енту антикризового управл1ння та ф орм уванш  практичних 

рекомендац1Й з його впровадження на ш дприем ствах як аграрного сектору, 

так 1 будь-якого 1ншого з сектор1в економ1КИ нашо'1 держави. Структура 

дисертацшноТ роботи характеризуеться лопчн1стю  та посл1довн1стю, 

обумовлена завданнями та ш дпорядкована мет! дослгдження. Автор



використав широку джерельну базу за темою дисертацп та проанал1зував 
достатнш масив аналггичних даних, забезпечив вщповщшсть предметно!’ 
спрямованосп дисертацшного дослщження паспорту науковоУ спещальносп 
051 -  економша. На шдстав1 цього вважаю, що отримаш автором науков1 
положения висновки та рекомендацп е достов1рними та обгрунтованими. 
Наукова новизна та практичне значения отриманих результате.

Наукова новизна одержаних результаНв полягае в теоретико- 
методолопчному обгрунтуванш шляхгв впровадження бенчмарюнгу як 
шструменту антикризового управлшня на шдприемствах. У дисертацшнш 
робот1 вперше запропоновано мехашзм впровадження бенчмарюнгу як 
шструменту антикризового управлшня на пщприемствах, зокрема, 
запропоновано використовувати таю основш етапи: 1)з’ясування мети та 
визначення сфер, в яких буде застосовуватись методика бенчмарюнгу; 
2)виб1р бенчмарк1в, з якими буде пор1внюватися пщприемство за допомогою 
1нструмент1в конкурентноУ розв1дки; 3) виб1р виду бенчмарк1нгу; 4) зб1р та 
обробка даних; 5) впровадження провщного досвщу у практичну д1яльн1сть.

Застосування бенчмарюнгу вНчизняними пщприемствами сприятиме 
вдосконаленню його шструментар1ю та мае стати предметом подалылих 
наукових розробок з висвНленоУ проблематики. Кр1м того, удосконалено 
теоретичний шдхщ до визначення поняття бенчмарюнгу, алгоритм 
прийняття антикризових р1шень на шдприемствах за допомогою 
бенчмарюнгу, шструменти 1мплементацй' заруб1жного досвщу у в1тчизняну 
практику.

Набули подальшого розвитку: наукове бачення класифжацшноУ
диференц1ац1У вид1в бенчмарк1нгу, перел1к етап1в, яю, на вщмшу вщ 
1снуючих П1ДХОД1В, найбшьш повно та детал1зовано вщображають процес 
бенчмарюнговоУ д1яльност1 1 можуть бути використаш суб’ектами будь-якого 
б!знесу, зокрема 1 п1дприемств аграрного сектору, яю можуть ними 
використовуватися для покращення своеУ д1яльност1 та як1 е
найоптимальшшими на сучасному етап1 розвитку економши, бачення 
проблемних аспект1в впровадження бенчмарюнгу в секторах економки 
нашоУ держави загалом.

Практичне значения отриманих результате полягае в тому, що 
теоретичш положения, висновки та рекомендацй', розроблен1 автором та 
запропонован1 у дисертащУ, можуть бути використан1 для: 1) удосконалення 
теоретичних засад використання бенчмарюнгу як шструменту антикризового 
управлшня; 2) у практичнш д1яльност1 в1тчизняних шдприемств, а саме у 
впровадженш бенчмарк1нгу як 1нструменту антикризового управлшня на 
шдприемствах. Також практичне значения отриманих результате



шдтверджуеться актом реалпацп наукових положень дисертацп при 
виконанш КНДР (державний реестрацшний номер 0116Ш01713) та 
свщоцтвом про реестращю авторського права на тв1р вщ 19.11.2019 року 
№94016 на статтю «Дослщження законом1рностей формування транспортних 
послуг» .

Отримаш в дисертацп результата пройшли апробащю й впроваджеш в 
д1яльн1сть оргашзацш 1 пщприемств.

Запропоноваш автором методичш положения впроваджеш в робота
1. Фермерське господарство «Дарниця» ДшпропетровсысоУ обласЛ - 

довщка про впровадження вщ 11.05.2020 року;
2. СТОВ АФ «Барвшювська» Харк1всько1 обласЛ - довщка про 

впровадження вщ 11.05.2020 року;
3. Фермерське господарство ТОВ «АП Полюся» Житомирсько!' обласЛ 

- довщка про впровадження вщ 23.06.2020 року;
4. ТОВ «Термшал СКВ» Дншропетровсько1 обласЛ - довщка про 

впровадження №64/0105 вщ 01.05.2020 року;
5. ТОВ «ХОЛДИНГ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА НС» 

Дншропетровсько1 област1 - довщка про впровадження №521/0604 вщ 
06.04.2020 року;

6. ТОВ «Компашя Сврокровля» Дн1пропетровсько1 обласЛ - дов1дка 
про впровадження В1Д 15.06.2020 року;

7. ПП «Каркас Дшпро» Дн1пропетровсько1 обласЛ - довщка про 
впровадження вщ 10.09.2020 року;

8. ТОВ «Науковий парк «Х1м1чн1 технологи» Дн1пропетровськоТ 
обласЛ - довщка про впровадження вщ 01.09.2020 року.
Теоретичне та практичне значения результат1в дисертацп.

Теоретичне та практичне значения отриманих результаЛв полягае в 
тому, що теоретичш положения, висновки та рекомендаций розроблен1 
автором та запропоноваш у дисертацй, можуть бути використаш для: 
1) удосконалення теоретичних засад використання бенчмаркшгу як 
шструменту антикризового управл1ння; 2) у практичны д1яльносЛ 
В1ТЧИЗНЯНИХ П1дприемств, а саме у впровадженш бенчмарюнгу як 
шструменту антикризового управлшня на пщприемствах. Отриман1 
результати викладеного досл1дження можуть бути застосоваш для 
подальших науково-дослщних розробок теоретичних питань, пов’язаних з 
застосуванням мехашзм1в бенчмарк1нгу як шструменту антикризового 
управлшня.

Повнота викладу результаЛв роботи у наукових працях. Основш
науков! результати дисертац1йного дослтдження опублшовано в 18 наукових



працях, у тому числи 9 статей у наукових фахових виданнях УкраУни з 
державного управлшня, 2 статей в заруб1жних науково-перюдичних 
виданнях, 1 стаття в шших виданнях та 6 тез у матер1алах науково- 
практичних конференцш.

Анал13 основного змкту дисертацшно! роботи. Дисертащйна робота 
складаеться 13 вступу, трьох роздшв, висновюв, списку використаних 
джерел. Повний обсяг дисертацп становить 251 сторшок, 13 них 213 сторшок 
основного тексту, 22 таблищ та 13 рисунюв, а також 7 додатюв на 15 
сторшках. Список використаних джерел нал1чуе 201 найменування.

У встугп обгрунтовано актуальшсть теми дисертацшноУ роботи, визначено 
мету, завдання, об’ект, предмет 1 методи дослщження, розкрито наукову новизну 
та практичне значения одержаних результате, наведено 1нформац1ю про 
особистий внесок здобувача, апробащю результат1в дослщження 1 структуру 
дисертацй'.

У роздш 1 «Теоретичн1 засади використання бенчмарюнгу в процес1 
антикризового управл1ння» вивчено сутшсть поняття бенчмарюнгу як 
шструменту антикризового управл1ння, надано класиф1кац1ю вид1в 
бенчмарк1нгу та дослщжено етапи здшснення анал1зу д1яльност1 
пщприемства на засадах бенчмарюнгу.

У роздш 2 «Дослщження поточного стану впровадження бенчмарюнгу 
на пщприемствах аграрного сектору» здшснено пор1вняльну характеристику 
бенчмарк1нгу конкурентоспроможносД Дн1пропетровськоУ обласю у 
нац1ональному 1 м1жнародному масштабах, оцшено сучасний стан 
ефективносД господарювання аграрних тдприемств Дн1пропетровськоУ 
област1 та з’ясовано проблемн1 аспекти впровадження бенчмарюнгу в 
аграрному сектор1 Дн1пропетровщини та обгрунтоваш принципи його 
усп1шно1 штеграцЙ.

У розд1Л1 3 «Впровадження бенчмарк1нгу в систем! антикризового 
управл1ння на пщприемствах аграрного сектору» проанал1зований 
заруб1жний досвщ використання бенчмарк1нгу як шструменту антикризового 
управлшня, здшснено обгрунтування методики впровадження бенчмарк1нгу 
як 1нструменту антикризового управлшня на пщприемствах аграрного 
сектору та охарактеризовано методику прийняття антикризових р1шень за 
допомогою бенчмарюнгу.

У додатках наведено основш пщходи науковщв до трактування 
поняття «бенчмарк1нг»; розрахунок основних показниюв конкуренто- 
спроможност1 ДншропетровськоУ област1; основн1 ф1нансов1 результата 
аграрних пщприемств Дн1пропетровщини за 2013-2019 роки; описова 
матриця ефективност! господарювання ТОВ ФГ «Берегиня»; матриця



кореляцш ефективност1 господарювання ТОВ ФГ «Берегиня»; матриця 
вибору найбшыд значимых кореляцшних фактор1в ефективнооп 
господарювання ТОВ ФГ «Берегиня».

В цшому робота написана грамотною науковою мовою у вщповщност1 
до прийнятоУ термшолопУ, викладена в лопчнш форм1 та в достатнш М1р1 
прошюстрована.

Зауваження щодо дисертацшноТ роботи.
Дисертацшне дослщження на тему «Бенчмаркшг як шструмент 

антикризового управлшня пщприемствами» виконано на высокому науково- 
теоретичному р1внт Водночас, осюльки окрем1 його положения е 
дискусшними, що пов’язано з означениям дисертантом власно'У позицп 
окремих дослщжуваних проблем, слщ зробити певн1 уточнения, 
застереження та рекомендацн з метою подальшого вдосконалення 
дослщжуваноУ проблематики.

1. У пщроздш 1.1. «Бенчмарк1нг в систем! управлшня шдприемством» 
автор зазначае, що головна роль бенчмарюнгу полягае в тому, щоб на основ! 
дослщження надшно встановити ймов1рн1сть усп1ху пщприемництва. Вт1м, 
варто було б висловити авторську думку щодо доступност1 та наявних умов 
для реал1зацп даного шструменту антикризового управл1ння на сучасному 
етап1 розвитку украУнських суб’ект1в господарювання.

2. У шдрозднп 1.2. «Класиф1кац1я 1нструмент1в бенчмарюнгу в систем! 
антикризового регулювання» автор зазначае, що антикризове управлшня в 
систем! забезпечення конкурентоспроможност1 шдприемства передбачае 
усв1домлену спробу конструювання майбутнього п1дстав1 вивчення фактор1в 
невизначеност1 1 урахування р1зноман1тних ризик1в. Доц1льно було б вказати 
на сутнюний зм1ст ризик1В, про яю йде мова.

3. У п1дрозд1Л1 1.2. «Класифшащя 1нструмент1в бенчмарюнгу в систем! 
антикризового регулювання» автор зазначае, що найзагальшший подш за 
видами бенчмарк1нгу починаеться з групування його за результатами 
дослщження: панорамний, або бенчмарюнг конкурентоспроможносД та 
процесний (бенчмаркшг, що стосуеться процеюв). На мою думку, доцшьно 
було б вказати авторське бачення щодо того, який з цих вид1в е бшын 
актуальным для суб’екНв аграрного б1знесу.

4. У пщроздш 1.3. «Сучасш механ1зми системного антикризового 
регулювання» автором висловлюеться думка про те, що шдприемства нашоУ 
держави у своему нишшньому розвитку не е конкурентоспроможними на 
м1жнародних ринках через низку проблем, таких як недосконалють 
законодавства у сфер1 економжи та торпвлр нестаб1льн1сть полггичноУ 
ситуацтУ через ситуац1ю на Донбаср спад виробництва. Дощльно було б



вказати й економ1чш проблеми спаду конкурентоспроможност1 вггчизняних 
шдприемств.

5. У шдроздш1 2.2. «Внутржорпоративний анал13 стану розвитку 
бенчмарюнгу на аграрних шдприемствах» автор робить висновок, що 
в1тчизнян1 тдприемства аграрного сектору ще не до юнця об1знаш з 
технолопею бенчмарюнгу, що перешкоджае Тм актив1зувати новий етап 
розвитку власного б1знесу. Часто кер1вники керуються особистюними 
причинами щодо шнорування основних шструмешзв та принцишв дано! 
методики анал1зу д1яльност1 тдприемства, спираючись на недостатшсть 
досвщу, необхщних даних для анал1зу, брак коитпв та 1н. Варто було б бшьш 
детально проанал1зувати перешкоди на шляху до застосування втгчизняними 
шдприемствами аграрного сектору бенчмарк1нгу як ефективного шструменту 
антикризового управл1ння.

6. У дисертацшному досл1дженн1 автор проводить детальний анал13 
заруб1жного досв1ду використання бенчмарюнгу як шструменту 
антикризового управлшня, однак незрозумшим залишаеться, як1 провщн1 
шоземш тенденцп у дан1Й сфер1 е актуальними для 1мплементацп в нашш 
краТн1.

Вт1м, вказан1 зауваження в жоднш м!р1 не впливають на загальну 
позитивну ощнку дисертац1йноТ робота.

Висновок.
За результатами розгляду дисертацшно'1 робота Гаевського В.В. 

«Бенчмарюнг як 1нструмент антикризового управл1ння пщприемствами», 
подано! на здобуття ступеня доктора фшософп за спещальнютю 051 -  
економша, вважаю дисертац1ю завершеною науковою працею, яка вир1шуе 
важливу науково-практичну задачу у сфер1 антикризового управл1ння 
шдприемствами.

За актуальнютю, об’емом та методичним р1внем дослщжень, ступенем 
обгрунтованост! наукових положень, науковою новизною та практичною 
цшшстю, р1внем отриманих результат1в та висновюв, повнотою !х 
викладення в опублшованих працях, дисертац1Йна робота вщповщае вимогам 
МОН Украши до квал1ф1кац1йних наукових праць, а саме Наказу МОН 
Украши №40 вщ 12 с1чня 2017 року «Про затвердження вимог до 
оформления дисертацп», та вимогам, передбаченим пунктами 9, 10 та 11 
Порядку проведения експерименту з присудження ступеня доктора 
фшософп, затвердженого постановою Кабшету Мшютр1в Украши вщ 6 
березня 2019 р. №167.



Вважаю, що здобувач Гаевський Владислав Вшторович заслуговуе 
присудження наукового ступеня доктора фитософп за спещальшстю 051 -  
економжа (галузь знань 05 -  сощальш та поведшков! науки).

Офщшний опонент:
Завщувач кафедри менеджменту 
шновацшного шдприемнитцва та 
м1жнародних економ1чних вщносин 
нацюнального техшчного ушверситету 
«Харювський пол1техшчний шститут», 
доктор економ1чних наук, професор Петро ПЕРЕРВА
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