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1. Актуальність теми дослідження. 

У будь-якій системі менеджменту центральним елементом є 

управлінські рішення. Управління підприємством є процесом досягнення 

цілей в рамках керованої системи. З метою уникнення можливих кризових 

явищ важливим завданням є аналіз та розвиток господарського потенціалу, а 

також порівняння власних можливостей з можливостями інших учасників 

ринку. Крім того, виявлення факторів успіху конкурентів, які обумовили їх 

економічне зростання. Таким інструментом є бенчмаркінг, призначенням 

якого є визначення сильних та слабких сторін учасників ринку з метою 

виявлення єдино правильної стратегії розвитку.  

Як свідчить світова практика, використання бенчмаркінгу стає більш 

популярним серед підприємців, незважаючи на те, що його впровадженню 

перешкоджає безліч труднощів. Серед них варто визначити серйозні фінансові 

ресурси, складний процес підбору актуальних даних для бенчмаркінгу, 

відсутність необхідних навичок у працівників для ефективного впровадження 

даного інструменту.  

Донедавна для українських компаній сукупність вищезазначених 

перешкод була непоборною, однак з часом ситуація змінюється. Як і в 

Європейських країнах в Україні популяризується формування рейтингів 

найкращих підприємств у різних категоріях, проведення семінарів, 



формування культури постійного удосконалення, постійний моніторинг 

іноземного досвіду, налагодження взаємовигідних стосунків з іншими 

контрагентами, обмін знаннями та ефективними стратегіями. 

Проаналізувавши галузеву складову, слід зазначити, що найбільшого 

поширення даний управлінський інструмент одержав у сферах переробної 

промисловості, фармацевтики, авіатранспорту, харчової промисловості. 

Останнім часом окремі елементи бенчмаркінгу все частіше знаходять своє 

відображення у практиці вітчизняних підприємств аграрної галузі.  

Дослідження теоретико-методичних аспектів оцінки 

конкурентоспроможності підприємств активно вивчалися І. Ансоффом, А. 

Воронковою, І. Герчиковою, А. Градовим, П. Зав’яловим, М. Портером, В. 

Оберемчуком, Р. Фатхутдіновим, З. Шершньовою та ін. Усіма авторами 

зазначалося, що провідним завданням кожного підприємства є підвищення 

рівня конкурентоспроможності. Дослідженням питань антикризового 

управління у діяльності підприємств приділили увагу І.О. Бланк, Т.А. 

Васильєва, О.Т. Євтух, А.Г. Грязнова, А.П. Коваленко, В.В. Лігоненко, О.О. 

Терещенко, О. І. Школьник та ін. 

Слід зазначити, що теоретичні аспекти бенчмаркінгу висвітлені у працях 

Д. Аакера, Н. Воєводиної, І.Данілова, Д. Маслова, Р. Рейдера, Т. Пилчера та 

інших вчених, зважаючи на те, що одним із інноваційних підходів до 

антикризового управління підприємницькими структурами є метод 

бенчмаркінгу, який набуває великої популярності у зарубіжній практиці та 

дещо меншого поширення на території нашої держави. 

Дослідження деяких аспектів бенчмаркінгу відображені у наукових 

працях вітчизняних вчених та економістів, а саме: Л.П. Артеменко, М.І. 

Бублика, О.М. Вініченко, О.Й. Вінської, Н.В. Габрука, Л.Д. Гармідер, О.Д. 

Гордей, Л.А. Гончар, Л.Є. Довгань, М.В. Касаткіної, Ю.В. Каракая, Д.М. 

Котенок, М.В. Лютікової, О.Г. Макарчук, О.П. Пащенко, П.Г. Перерви, О.І. 

Продіус, К.І. Редченка, Н.П. Ткачової, І.П. Чайки, Н.М. Чуприни та інших. 

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках наукової програми відповідно 

до індивідуального плану роботи аспіранта, у контексті яких автором 



досліджено теоретико-методичні аспекти використання бенчмаркінгу як 

інструменту антикризового управління. 

3. Наукова новизна отриманих результатів. 

Найсуттєвіші результати дисертаційного дослідження, що містять 

наукову новизну, конкретизовано в таких наукових положеннях: 

вперше: 

- запропоновано механізм впровадження бенчмаркінгу як 

інструменту антикризового управління на підприємствах аграрного сектору, 

зокрема, запропоновано використовувати такі основні етапи: 1) з’ясування 

мети та визначення сфер, в яких буде застосовуватись методика бенчмаркінгу; 

2) вибір бенчмарків, з якими буде порівнюватися підприємство за допомогою 

інструментів конкурентної розвідки; 3) вибір виду бенчмаркінгу; 4) збір та 

обробка даних; 5) впровадження провідного досвіду у практичну діяльність. 

Застосування бенчмаркінгу вітчизняними підприємствами аграрного сектору 

сприятиме вдосконаленню його інструментарію та має стати предметом 

подальших наукових розробок з висвітленої проблематики; 

удосконалено: 

- теоретичний підхід до визначення поняття бенчмаркінгу, як 

інструменту антикризового управління, що використовує порівняння даних 

власного і конкуруючих з ним підприємств, які займають передові позиції в 

певному сегменті економіки і виокремлення та запровадження найкращих 

практик для розвитку власного підприємства. На відміну від вже існуючих 

підходів до трактування даного визначення, які, на думку автора, є більш 

вузькими та однобокими, запропонований підхід є найбільш комплексним; 

- алгоритм прийняття антикризових рішень на підприємствах 

аграрного сектору за допомогою бенчмаркінгу. Запропоновано здійснювати 

такі основні фази: 1. Оцінка і визначення недоліків практики функціонування 

агропідприємства. 2. Пошук інформації про можливі способи розв’язання 

проблеми. 3. Вибір еталонної практики, що передбачає аналізування роботи 

інших підрозділів того ж самого підприємства в іншому напрямку діяльності 

агропідприємства. 4. Аналізування інформації, отриманої в ході аналізу, 

визначення обмежень впровадження бенчмаркінгу або можливих недоліків 



після його впровадження. 5. Реалізація рішення, прийнятого з використанням 

бенчмаркінгу. 6. Аналіз результатів і наслідків, що виникли в результаті 

прийнятого рішення. Дана методика прийняття антикризових рішень з 

використанням бенчмаркінгу на підприємствах є більш доцільною, на відміну 

від існуючих, оскільки дозволить підвищити ефективність управління та 

здійснити проекти, що базуються на його результатах з урахуванням головних 

напрямків і найближчих перспектив розвитку організації; 

- інструменти імплементації зарубіжного досвіду у вітчизняну 

практику, зокрема, поглиблено три типи бенчмаркінгових стратегій 

антикризового управління, доцільні для впровадження. Перш за все, це 

стратегія перенесення (передбачає використання зарубіжного науково-

технічного потенціалу), яка пропонується зазвичай. Крім того нами 

закцентовано увагу на впровадженні у практику стратегії запозичення 

(полягає в освоєнні виробництва високотехнологічної продукції, що вже 

вироблялася в інших країнах, шляхом використання дешевої робочої сили та 

наявного потенціалу) та стратегії нарощування (ґрунтується на використанні 

власного науково-технічного потенціалу, залученні іноземних учених), що 

дозволить більш повно використати не тільки технологічні, а й організаційні, 

управлінські, стратегічні, фінансові та кадрові інновації; 

набули подальшого розвитку: 

- наукове бачення класифікаційної диференціації видів 

бенчмаркінгу, що передбачає виділення внутрішнього (бенчмаркінг 

структурних підрозділів, дочірніх підприємств (і т.д.) та самооцінку по 

офіційним нормам і вимогам) і зовнішнього (партнерський та конкурентний); 

- перелік етапів, які, на відміну від існуючих підходів, найбільш 

повно та деталізовано відображають процес бенчмаркінгової діяльності і 

можуть бути використані суб’єктами будь-якого бізнесу, зокрема і 

підприємств аграрного сектору, які можуть ними використовуватися для 

покращення своєї діяльності та які є найоптимальнішими на сучасному етапі 

розвитку економіки: чітке визначення об’єкта дослідження; визначення 

партнерів дослідження; створення фахової команди з бенчмаркінгу; 

поглиблене вивчення ринково-економічної ситуації з метою отримання 



необхідної інформації; обробка та аналіз отриманої інформації; застосування 

на практиці результатів дослідження; постійний контроль за реалізацією 

висновків дослідження та моніторинг економічної ситуації з метою, при 

необхідності, повторного аналізу; 

- бачення проблемних аспектів впровадження бенчмаркінгу в 

аграрному секторі, які актуалізовано на поточний момент, серед яких 

виділено: створення конкурентоспроможного виробництва 

сільськогосподарських товарів, базуючись на інтеграційних процесах, що 

дасть можливість встановити пряму взаємодію між гравцями ринку, 

нівелювання стадій посередництва, зменшення витрат і збільшення прибутку, 

підтримка фінансової стабільності учасників інтеграційної системи; 

перерозподіл процесів сільського господарства через розвиток промислових та 

переробних потужностей; удосконалення соціального життя села, зростання 

зайнятості населення та його реальних доходів; формування позитивного 

інвестиційного іміджу аграрного сектору; зростання конкурентоспроможності 

продукції сільського господарства в процесі екологічного та біологічного 

розвитку. Вирішення виділених у роботі проблем дасть можливість компаніям 

у вітчизняній сфері сільського господарства досліджувати і переймати досвід 

іноземних підприємств, які випереджають їх за технологічним рівнем, 

кількістю інновацій, умовами здійснення науково-дослідних і технологічних 

заходів. 

4. Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються. Обґрунтованість дисертаційного 

дослідження забезпечується використанням теоретичних і методичних основ і 

охоплює наукові праці відомих вітчизняних і закордонних фахівців у даній 

об'єктно-предметній області, фундаментальні дослідження та прикладні 

роботи вчених в області дослідження бенчмаркінгу та інструментів 

антикризового управління.  

Для виконання поставлених завдань дослідження використано 

загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу та синтезу – для деталізації 

об’єкта дослідження; узагальнення – для розкриття теоретичних засад та 

механізмів використання бенчмаркінгу у діяльності підприємств; 



порівняльний метод та систематизації – для вивчення класифікації видів 

бенчмаркінгу та здійснення порівняльної характеристики бенчмаркінгу 

конкурентоспроможності Дніпропетровської області у національному і 

міжнародному масштабах; системний метод, який сприяв розкриттю 

концептуальних основ впровадження бенчмаркінгу на підприємствах аграрної 

галузі; логічний, діалектичний, метод узагальнення, комплексного і 

системного підходів – для вдосконалення понятійного апарату дослідження; 

статистичного аналізу, порівняння та узагальнення – при дослідженні 

особливостей використання окремих елементів бенчмаркінгу на вітчизняних 

підприємствах аграрної галузі; графічний – для наочного зображення 

отриманих результатів у результаті аналізу; метод моделювання – для 

розроблення шляхів впровадження бенчмаркінгу як інструменту 

антикризового управління на підприємствах аграрного сектору 

Дніпропетровської області; абстрактно-логічний метод – для теоретичного 

узагальнення й формулювання висновків та пропозиції. 

Достовірність результатів підтверджена також апробацією на науково-

практичних конференціях різних рівнів: Украйна-България-Европейски Съюз: 

съвременно състояние и перспективы: Сборник с доклади от международна 

конференция. Том 2. – «Наука и икономика» (Болгарія, Варна, 2016); Majesty 

of Marketing Materials of the International conference for the students and junior 

research staff (м. Дніпропетровськ, НГУ, 2016), І Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи розвитку 

економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі» (м. 

Кременчук, Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського, 2017), І Міжнародна науково-практична інтернет 

конференція: «Маркетинг майбутнього: Виклики та реалії» (м. Київ, 

Державний університет телекомунікацій, кафедра маркетингу, 2017), ІІІ 

Міжнародний євразійський конгрес економіки і соціальних наук (м. Дніпро, 

УДХТУ, 2018), Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проектування, дизайн та 

технологічна експлуатація» (м. Харків, ХНТУСГ, 2019). 

5. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 



Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

теоретичні положення, висновки та рекомендації, розроблені автором та 

запропоновані у дисертації, можуть бути використані для: 1) удосконалення 

теоретичних засад використання бенчмаркінгу як інструменту антикризового 

управління; 2) у практичній діяльності вітчизняних підприємств, а саме у 

впровадженні бенчмаркінгу як інструменту антикризового управління на 

підприємствах аграрного сектору будь-якої області нашої держави. 

Отримані результати викладеного дослідження можуть бути застосовані 

для подальших науково-дослідних розробок теоретичних питань, пов’язаних з 

застосуванням механізмів бенчмаркінгу як інструменту антикризового 

управління. 

6. Використання результатів роботи  

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес 

кафедри маркетингу та логіситики ДВНЗ УДХТУ при підготовці фахівців за 

спеціальністю 051 Економіка. Теоретичні та практичні результати, які 

отримані в результаті досліджень, використані в курсах лекцій, практичних і 

лабораторних заняттях з дисциплін «Інвестиційний менеджмент», 

«Маркетинг». 

Запропоновані автором методичні положення впроваджені в роботі: 

1. Фермерське господарство «Дарниця» Дніпропетровської області - 

довідка про впровадження від 11.05.2020 року; 

2. СТОВ АФ «Барвінківська» Харківської області - довідка про 

впровадження від 11.05.2020 року; 

3. Фермерське господарство ТОВ «АП Полісся» Житомирської області - 

довідка про впровадження від 23.06.2020 року; 

4. ТОВ «Термінал СКВ» Дніпропетровської області - довідка про 

впровадження №64/0105 від 01.05.2020 року; 

5. ТОВ «ХОЛДИНГ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА НС» Дніпропетровської 

області - довідка про впровадження №521/0604 від 06.04.2020 року; 

6. ТОВ «Компанія Єврокровля» Дніпропетровської області - довідка про 

впровадження від 15.06.2020 року; 



7. ПП «Каркас Дніпро» Дніпропетровської області - довідка про 

впровадження від 10.09.2020 року; 

8. ТОВ «Науковий парк «Хімічні технології» Дніпропетровської області - 

довідка про впровадження від 01.09.2020 року. 

7. Особистий внесок здобувача в одержанні наукових та практичних 

результатів, що викладені в дисертаційній роботі полягає в: аналізі та 

дослідженні наукових праць за тематикою дисертаційної роботи; 

безпосередній участі в постановці мети та вирішенні завдань; виборі методик 

експерименту та проведенні експериментальних досліджень; математичній 

обробці експериментальних даних, їх аналізу та інтерпретації; формулюванні 

основних висновків та їх обговоренні на конференціях; підготовці публікацій; 

участі у виробничих випробуваннях розроблених матеріалів. 

Внесок співавторів спільних публікацій полягає в науковому 

керівництві, обговоренні та підготовці публікацій за результатами досліджень.  

Дисертаційна робота виконана на кафедрі маркетингу та логістики 

ДВНЗ УДХТУ, науковий керівник д.е.н., доц., декан економічного факультету 

Чуприна Н.М. 

 Дисертаційна робота Гаєвського В.В. є результатом самостійних 

досліджень здобувача та не містить елементів плагіату та запозичень. 

Використані ідеї, результати і тексти інших авторів мають посилання на 

відповідне джерело. 

8. Перелік публікацій за темою дисертації із зазначенням особистого 

внеску здобувача. 

Наукові результати дисертаційного дослідження опубліковано в 18 

наукових працях, у тому числі: 9 статей у наукових фахових виданнях України 

з державного управління, 2 статей в зарубіжних науково-періодичних 

виданнях, 1 стаття в інших виданнях та 6 тез у матеріалах науково-практичних 

конференцій. 

Список публікацій здобувача: 

1. Порівняльна характеристика бенчмаркінгу конкурентоспроможності 

Дніпропетровської області у національному і міжнародному масштабах. 

/Гаєвський В.В.// Організаційно-економічний механізм збалансованого 



розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека : Колективна монографія. – 

2017. – С. 150-166. 

Здобувачем здійснено порівняльну характеристику бенчмаркінгу 

конкурентоспроможності Дніпроептровскої області у національному і 

міжнародному масштабах. 

2. Benchmark as instrument of crisis management / Haievskyi V.V.// Проблеми 

і перспективи економіки та управління. – 2016. – №2 (6). – C. 238-245. 

Здобувачем визначено сутність питання бенчмаркінгу як інструменту 

антикризового управління для досягнення успіху в оптимізації стратегії 

діяльності підприємства. 

3. Бенчмаркінг як інструмент антикризового управління / Гаєвський В.В.// 

Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний 

університет" : загальнодержавне наукове видання з питань економіки і 

бізнесу: збірник наукових праць – 2016. – 2 видання. – С. 153-158. 

Здобувачем проведено теоретичне дослідження бенчмаркінгу, досліджено 

основні види бенчмаркінгу та запропоновано створення методичних підходів 

та реалізація бенчмаркінгу як інструменту антикризового управління. 

4. Crisis management subjects of agrarian production / Haievskyi V.V., 

Lahodiyenko N. V.// Вісник Сумського національного аграрного університету. 

Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Випуск №4. – С. 35-39. 

Здобувачем доведено, що створення ефективної системи антикризового 

управління повинно відбуватися в складі єдиної структури управління. 

5. Теоретичні аспекти та перспективи розвитку бенчмаркінгу як 

ефективної форми управління підприємством. / Гаєвський В.В.// 

Причорноморські економічні студії : науковий журнал. Причорноморський 

науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2017. – випуск №13, 

частина 2. – С. 60-66. 

Здобувачем впроваджено авторське визначення економічного терміну 

«бенчмаркінг» та визначено особливості використання основних видів 

бенчмаркінгу як продуктивної форми управління підприємством. 

6. Теоретичні аспекти оцінювання конкурентоздатності підприємства на 

засадах бенчмаркінгу. / Гаєвський В.В.// Науковий вісник Ужгородського 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669302:%D0%95%D0%BA.%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669302:%D0%95%D0%BA.%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4.


національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та 

світове господарство. – 2017. – С. 64-69. 

Здобувачем на підставі проведених досліджень процесів бенчмаркінгу 

виділено сім етапів, які зможуть бути використані суб’єктами будь-якого 

бізнесу для покращення своєї діяльності та є найоптимальнішими на 

сучасному етапі розвитку економіки нашої держави. 

7. Необхідність маркетингу в системі управління та впровадження 

бенчмаркінгу як ефективної маркетингової стратегії підприємств. / 

Гаєвський В.В.// Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – 

Випуск №17. – Частина 1. – С. 41-46. 

Здобувачем аргументовано ключове місце в діяльності фірм маркетингу та 

вказано на необхідність використання стратегій маркетингу, у тому числі 

бенчмаркінгу, для збереження і посилення позицій на визначених сегментах 

ринку. Поновлено дослідження впровадження основних маркетингових 

стратегій найбільшими компаніями-рітейлерами на вітчизняному ринку. 

8. The modern state of efficiency of agricultural enterprises of the 

Dnipropetrovsk region. / Haievskyi V.V.// Економічний вісник ДВНЗ 

"Український державний хіміко-технологічний університет" : 

загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу: збірних 

наукових праць. – 2018. – Видання №8, 2-й том. – С.62-72. 

Здобувачем досліджено 8 аграрних підприємств Дніпропетровської області, 

визначено використання досліджуваними підприємствами бенчмаркінгу як 

інструменту антикризового управління. 

9. Дослідження закономірностей формування транспортних послуг. / 

Гаєвський В.В., Чуприна Н.М., Колесніков В.П., Гаркуша В.В. // Технічний 

сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів Technical 

service of agriculture, forestry and transport systems. – 2019. – №16. – С. 6-15. 

Здобувачем розглянуто особливості формування транспортних послуг та 

визначено показники, які характеризують обсяг та якість пропозицій 

транспортних послуг. Визначено, що до вищезазначених показників 

відноситься і бенчмаркінг. 



10. International experience the use of benchmarking./ Haievskyi V.V.// 

Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний 

університет" : загальнодержавне наукове видання з питань економіки і 

бізнесу: збірних наукових праць. – 2019. – Видання № 1 2(10). – С.119-127. 

Здобувачем досліджено міжнародний досвід використання бенчмаркінгу. 

Виявлено сильні сторони дослідження даного інструменту та визначено 

перспективи розвитку бенчмаркінгу як інструменту антикризового 

управління. 

11. The main theoretical aspects of system of crisis management at the enterprise. 

/ Haievskyi V.V., Chuprina N.M. // Economic system development trends:the 

experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine :Monograph. 

Riga, Latvia. – 2018. – C. 508-521. 

Здобувачем досліджено основні теоретичні аспекти системи антикризового 

управління на підприємстві.  

12. Justification of a technique of introduction of benchmarking as instrument of 

crisis management at the enterprises of the agrarian sector of the Dnipro region. / 

Haievskyi V.V.// Modern science-moderni veda Praha. Ceska respublika,Nrmoros. – 

2019. – №3. – С.14-28. 

Здобувачем обґрунтовано методики впровадження бенчмаркінгу як 

інструменту антикризового управління на підприємствам аграрного сектору 

Дніпропетровської області.  

13. Analytical support formation of economical potential. / Haievskyi V.V.// 

Украйна-България-Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективы: 

Сборник с доклади от международна конференция.– «Наука и икономика», 

Варна. – 2016 – Том №2. – С. 292-297. 

Здобувачем здійснено аналітичне дослідження формування економічного 

потенціалу підприємств. 

14. Benchmark as an instrument of business management. / Haievskyi V.V.// 

Majesty of Marketing. Materials of the International conference for the students and 

junior research staff. 7-8 December. НГУ, Дніпропетровськ. – 2016. – С.50-51. 

Здобувачем проведено дослідження бенчмаркінгу як інструменту управління 

бізнесом. 



15. Theoretical aspects of assessment of business competitiveness on the 

benchmark principles. / Haievskyi V.V., Chuprina N.M. // І 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні 

перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному 

середовищі», Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського, м. Кременчук, 21-23.03.2017. – 2017 – С. 95-97. 

Здобувачем досліджено теоретичні аспекти оцінки 

конкурентоспроможності на засадах бенчмаркінгу. 

16. Бенчмаркінг конкурентоспроможності в Дніпропетровській області. / 

Гаєвський В.В., Чуприна Н.М. // І Міжнародна науково-практична інтернет 

конференція: «Маркетинг майбутнього: Виклики та реалії», Державний 

університет телекомунікацій, кафедра маркетингу, м. Київ, 25.10.2017. – 2017. 

– С. 247-249. 

Здобувачем досліджено використання бенчмаркінгу на підприємствах 

аграрного сектору Дніпропетровської області. 

17. Benchmarking role in the course of controlling the capital in the enterprise. 

/Haievskyi V.V.// ІІІ Міжнародний євразійський конгрес економіки і 

соціальних наук 26-28 квітня 2018 року, УДХТУ, Дніпро. – 2018. – С. 139-142 

Здобувачем досліджено роль бенчмаркінгу в процесі контролю капіталу на 

підприємствах. 

18. Розвиток транспортних перевезень. / Гаєвський В.В., Чуприна Н.М., 

Гаркуша В.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проектування, дизайн та 

технологічна експлуатація» – 2019, ХНТУСГ. – 2019. – С. 63-65. 

Здобувачем запропоновано реформування системи залізничного транспорту 

як ключової ланки в транспортній системі 

9. Оцінка мови та стилю дисертації. Мова викладення змісту та стиль 

дисертації відповідає вимогам наукових праць, поданих на присудження 

наукового ступеню доктора філософії. 

 

 

 



 


