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подану на здобуття ступеня доктора філософії  

за спеціальністю 051 Економіка 

 

Актуальність теми дослідження. Актуальність теми дисертаційної 

роботи Крахмальової Тетяни Андріївни «Моделі управління розвитком бізнесу в 

умовах інноваційної економіки» обумовлена необхідністю застосування на 

практиці сучасних підходів щодо формування моделей управління розвитком 

бізнесу в умовах інноваційної економіки для реалізації ефективної економічної 

діяльності та підвищення конкурентоспроможності бізнесу в динамічному 

ринковому середовищі. 

Вищезазначене визначає дисертаційну роботу Крахмальової Тетяни 

Андріївни як актуальну та своєчасну, спрямовану на розв’язання важливого 

науково-прикладного завдання щодо формування моделей управління розвитком 

бізнесу в умовах інноваційної економіки України. 

Зв’язок з науковими програмами, темами. Дисертаційна робота 

виконана у відповідності до плану науково-дослідних робіт Київського 

національного університету технологій та дизайну:  

- за темою «Інноваційні перспективи розвитку підприємництва в Україні», 

державний реєстраційний номер 0120U103074 (авторкою проаналізовано 

сучасний стан розвитку бізнесу в Україні); 

- за темою «Управління інноваційним розвитком підприємництва на 

засадах кластеризації», державний реєстраційний номер 0120U103264 (авторкою 

подано науково-методичні положення щодо інноваційно-адаптивного підходу до 

формування та реалізації моделі управління розвитком бізнесу). 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені у дисертаційній 

роботі є достатньо обґрунтованими, мають науковий зміст та значення для 

економічної науки. Отримані наукові результати достовірні та ґрунтуються на 

дослідженнях теоретичного та емпіричного змісту. Сформульована мета 

відповідає темі дослідження, об’єкт і предмет дослідження відповідають 

науково-методичним вимогам. 



Науковий виклад змісту дисертаційної роботи визначається поєднанням 

мети, завдань, наукової новизни та висновків. Представлене дисертаційне 

дослідження є логічною, структурованою та завершеною науковою працею. 

Упорядкованість етапів роботи та системність процесу дослідження дозволили 

розв’язати поставлені науково-прикладні завдання щодо вироблення 

інноваційно-адаптивного підходу до формування та реалізації моделі управління 

розвитком бізнесу в Україні. Підґрунтям  наукової роботи з позицій теоретичних 

аспектів стали праці зарубіжних учених щодо напрямів акомодативного 

застосування зарубіжного досвіду становлення та реалізації моделей управління 

розвитком бізнесу. Авторкою вивчено, проаналізовано та застосовано матеріали 

вітчизняних науковців щодо структурування чинників впливу на формування 

моделі управління розвитком бізнесу та обґрунтування вибору вектору у процесі 

реалізації моделі управління розвитком бізнесу в умовах формування 

інноваційної економіки України. 

Проведене дослідження базувалося на методах логічного аналізу, 

групування, узагальнення, систематизації, діалектичного і системного підходів, 

синтезу для окреслення еволюційних етапів становлення моделей управління 

розвитком бізнесу, з’ясування категорій наукового дослідження сутності 

моделей управління розвитком бізнесу, узагальнення теоретичних положень 

формування та структурування ознак моделей управління розвитком бізнесу в 

умовах інноваційної економіки України (п.1.1, п.1.2, п.1.3). Авторкою вивчено, 

проаналізовано та застосовано статистичні та аналітичні дані звітності 

державних організацій та суб’єктів господарювання та використано методи 

графічного, схематичного, табличного способу зображення – для наочного 

представлення статистичного та порівняльного аналізу для оцінювання 

сучасного стану розвитку бізнесу в Україні; анкетування та експертної оцінки 

для визначення детермінант впливу на управління розвитком бізнесу в умовах 

інноваційної економіки (п.2.1, п.2.2, п.2.3). Використано багатофакторний 

регресійний аналіз, структурний та формально-логічний аналіз – для 

розроблення: - моделі впливу чинників діяльності бізнесу на гнучкість бізнесу, - 

послідовності обґрунтування інноваційно-адаптивного підходу до формування 

та реалізації моделі управління розвитком бізнесу, - схеми функціонування 

системи інформаційно-аналітичного забезпечення формування та реалізації 

моделі управління розвитком бізнесу (п.3.1, п.3.2, п.3.3). Проведення 

розрахунків для трифакторної пробіт-моделі здійснювалося з використанням 

пакету прикладних програм Statistica 6.0 (п.3.2). 

Дисертантка дотрималася академічної доброчесності та норм 

законодавства про авторське право, порушення яких, як і академічного плагіату, 

не виявлено. У дисертаційній роботі наявні посилання на відповідні джерела, 



зазначені у списку використаних джерел, визначено особистий внесок авторки в 

опублікованих у співавторстві наукових працях. 

Структура і зміст дисертаційної роботи. Відповідність дисертації 

встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота є цілісною, завершеною науковою працею. Її рукопис 

містить повний комплекс відповідних встановленим вимогам структурних 

елементів: анотацію, вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, 

додатки. Основний зміст роботи складає 212 сторінок друкованого тексту. 

Робота містить 30 таблиць, 26 рисунків, 9 додатків. Список використаних джерел 

налічує 254 найменування. Дисертація збагачена логічними схемами, 

структурованими таблицями, графічними інтерпретаціями, які дозволяють 

комплексно сприймати проведене дослідження як деталізовану та узагальнену 

наукову працю.  

Анотація дисертаційної роботи у повній мірі та обсязі відображає її 

структуру, розкриває отримані наукові результати та висновки, структуру та 

упорядковану логіку проведеного дослідження.  

Вступ до дисертаційної роботи містить усі структурні елементи, у тому 

числі інформацію щодо практичної апробації результатів дослідження, а також 

особистий внесок автора у наукових працях, опублікованих у співавторстві. 

У першому розділі «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» вирішено комплекс поставлених завдань, 

виконання яких дозволило сформувати теоретичне підґрунтя для проведеного 

дослідження. Зокрема, уточнено поняття «модель управління розвитком 

бізнесу»; систематизовано підходи щодо формування моделей управління 

розвитком бізнесу; досліджено типологізацію моделей управління розвитком 

бізнесу, обґрунтовано переваги і недоліки їх створення; визначено найбільш 

вагомі чинники, що обумовлюють підвищення ефективності діяльності бізнесу; 

за специфікою функціонування кожного бізнесу, його структурою, механізмами, 

інструментами та технологіями управління розвитком виокремлено структурні 

ознаки щодо формування та реалізації моделей управління розвитком бізнесу в 

інноваційній економіці.  

У другому розділі «ПРАКТИКА СТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ЕКОНОМІКИ» проаналізовано зарубіжний досвід формування моделей 

управління розвитком бізнесу та виокремлено чинники, які спонукають і 

стримують формування моделі управління розвитком бізнесу; представлено й 

обґрунтовано узагальнену схему впровадження зарубіжного досвіду становлення 

та реалізації моделей управління розвитком бізнесу, виокремлено етапи 



акомодації міжнародного досвіду формування та реалізації моделей управління 

розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки Україні; розроблено 

науково-методичний підхід до реалізації моделі управління розвитком бізнесу з 

метою вибору ефективної та оптимальної моделі управління розвитком бізнесу. 

У дослідженні проаналізовано внутрішні та зовнішні детермінанти, які 

формують систему чинників, що найбільше впливають на процес управління 

розвитком бізнесу та встановлено найбільш вагомі індикатори оцінювання якості 

процесу управління розвитком бізнесу, такі як гнучкість, ефективність, 

конкурентоспроможність. 

Третій розділ «НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» містить результати поставлених завдань 

щодо розроблення схеми вибору вектору у процесі формування і реалізації 

моделі управління розвитком бізнесу, а саме: систематизовано аналітичні та 

методичні інструменти оцінювання ефективності моделі управління розвитком 

бізнесу; запропоновано інноваційно-адаптивний підхід до формування та 

реалізації моделі управління розвитком бізнесу та представлено систему 

акумулювання стратегічної інформації у ході формування та реалізації моделі 

управління розвитком бізнесом; розроблено логіко-структурну схему 

функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення формування 

та реалізації моделі управління розвитком бізнесу, яка надає змогу покращити 

ефективність та результативність управлінських рішень щодо векторів розвитку 

бізнесу. 

Висновки, зроблені авторкою за результатами дослідження є змістовними і 

розкривають результати виконання поставлених завдань проведеного 

дослідження. В цілому, можна стверджувати, що представлена дисертаційна 

робота є оригінальною завершеною науковою працею, містить цінні наукові 

положення теоретичного та прикладного характеру, рекомендації доведено до 

рівня практичного використання та апробовано в установах та на підприємствах. 

Повнота відображення наукових положень дисертаційної роботи в 

опублікованих працях. 

Наукові положення дисертаційної роботи опубліковано авторкою у 16 

наукових працях, з яких 5 статей у наукових фахових виданнях, в тому числі 1 

стаття у зарубіжному спеціалізованому виданні та 11 працях апробаційного 

характеру. Кількість публікацій є достатньою для представлення дисертації до 

захисту. 

Наукові публікації відповідають вимогам п. 8, 9 Порядку присудження 

ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої 

ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 



філософії (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44). 

Ознайомлення та детальний аналіз представлених наукових праць дає 

можливість стверджувати, що елементи наукової новизни, на яких 

позиціонується дисертація, у повній мірі викладено в статтях та тезах доповідей. 

Зміст публікацій, характеристика видань їх розміщення відповідають вимогам 

оприлюднення наукових положень дисертаційної роботи. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі використано лише 

авторський доробок, про що зазначено у переліку публікацій. 

Таким чином, є підстави стверджувати, що дисертаційне дослідження 

містить авторське наукове бачення щодо досягнення поставленої мети та 

вирішення означеного науково-прикладного завдання. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота містить 

ряд сформульованих та обґрунтованих наукових положень, що мають 

теоретичну і практичну значущість. Найбільш вагомими науковими 

результатами вважаємо нижчезазначені: 

уперше: 

- запропоновано науково-методичні положення щодо вироблення 

інноваційно-адаптивного підходу до формування та реалізації моделі управління 

розвитком бізнесу, з врахуванням впливу чинників діяльності бізнесу на його 

гнучкість; 

удосконалено: 

- систематизацію підходів та моделей управління розвитком бізнесу та 

структуризацію чинників впливу на формування моделі управління розвитком 

бізнесу, які залежать від етапів розвитку бізнесу, рівня менеджменту та системи 

управління розвитком бізнесу, джерела виникнення чинників, ступеня готовності 

бізнесу до поступу, що дає змогу масштабно і повноцінно виявляти соціально-

економічну суть управління розвитком бізнесу; 

отримали подальший розвиток: 

- обґрунтування напрямів акомодативного застосування зарубіжного 

досвіду становлення та реалізації моделей управління розвитком бізнесу в 

умовах формування інноваційної економіки України, що, на відміну від 

існуючих, сприяє виявленню детермінант, які впливають на процес становлення 

та реалізації моделей управління розвитком бізнесу у зарубіжних провідних 

країнах і допомагають виокремити етапи формування та реалізації моделі 

управління розвитком бізнесу; 

- розроблення системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

формування та реалізації моделі управління розвитком бізнесу, яка включає 

систему акумулювання стратегічної інформації, науково-методичне підґрунтя, 

логіко-структурну схему функціонування системи інформаційно-аналітичного 



забезпечення формування та реалізації моделі управління розвитком бізнесу і 

дає змогу оптимізувати процес накопичення, оброблення й аналізування 

стратегічної інформації та підвищити ефективність управлінських рішень щодо 

напрямів розвитку бізнесу. 

Наукове і практичне значення результатів досліджень. Наукова 

значущість результатів дослідження полягає у розв’язанні важливого науково-

прикладного дослідження щодо процесу формування моделі управління 

розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки України. 

Практичне значення отриманих у роботі результатів полягає у 

прикладному застосуванні запропонованого комплексу методичних засад і 

прикладних пропозицій в процесі формування  вітчизняних моделей управління 

розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки. 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 

В цілому, позитивно оцінюючи науково-практичний доробок 

дисертаційного дослідження, робота не позбавлена певних недоліків та 

дискусійних моментів. 

1. Заслуговує уваги представлене дисертанткою у розділі 1 (підрозділ 

1.3) детальне дослідження традиційних підходів до моделей управління 

розвитком бізнесу, що дозволяє виокремити велику кількість структурних ознак 

щодо формування моделі управління, проте авторці доцільно було б звернути 

увагу на інноваційні підходи до реалізації моделей управління розвитком 

бізнесу, що підвищило б практичну значущість дослідження для бізнесу в 

умовах інноваційної економіки. 

2. Дисертанткою недостатньо виокремлено структурні ознаки реалізації 

моделей управління розвитком бізнесу, уваги приділено формуванню моделей в 

економіці на підґрунті традиційних підходів до управління бізнесом, що дещо 

звужує обсяги наукового доробку дисертантки відповідно до теоретично 

орієнтованого елементу окреслених у дисертаційній роботі завдань. 

3. У розділі 2 (підрозділ 2.3) дисертанткою запропоновано 

систематизацію чинників впливу на формування моделі управління розвитком 

бізнесу за багатьма критеріями. Не зрозумілим вдається як запропонований 

доробок дає змогу виявити вплив показників оцінювання моделі управління 

розвитком бізнесу, якщо розглянуто вплив чинників в цілому на управління 

розвитком бізнесу, а не на формування моделей управління розвитком бізнесу. 

4. При формуванні рекомендацій (розділ 3) щодо вибору вектору у 

процесі формування і реалізації моделі управління розвитком бізнесу бажано 

було б врахувати вплив ризиків на розвиток бізнесу в умовах інноваційної 

економіки. 

5. Дисертанткою запропоновано (розділ 3, підрозділ 3.2) інноваційно-



адаптивний підхід до формування та реалізації моделі управління розвитком 

бізнесу в основі якого лежить оцінка гнучкості бізнесу. Доцільно було у 

дослідженні врахувати такий вагомий чинник як динамічний потенціал бізнесу.  

Однак, зазначені зауваження є предметом наукової дискусії і не знижують 

загального позитивного враження від дисертаційної роботи. 

Загальні висновки та оцінка дисертації. Дисертаційна робота на тему 

«Моделі управління розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки» є 

самостійною та завершеною працею, має наукову новизну та практичне 

значення. Актуальність та обґрунтованість теми дисертації не викликає сумнівів. 

Зміст дисертаційної роботи у повному обсязі відповідає визначеній меті. 

Поставлені завдання вирішено з використанням методів наукового дослідження. 

Наукові положення дисертації за результатами аналізу змісту роботи та 

представлених наукових праць та аргументованих висновків дійсно належать 

авторці.  

Робота відповідає спеціальності 051 Економіка та вимогам, викладеним у 

Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. Робота оформлена відповідно до 

вимог Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження вимог до 

оформлення дисертацій» від 12.01.2017 р. №40. 

Вище викладене дозволяє зробити висновок про те, що авторка 

дисертаційної роботи – Крахмальова Тетяна Андріївна – заслуговує 

присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка. 
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