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Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження 

Стан турбулентності та невизначеності економічних процесів в Україні, 

іншими словами, ентропії національної економічної сфери  викликає 

загострення кризової ситуації та жорсткої конкуренції у всіх галузях 

економіки та зобов'язує бізнес використовувати нестандартні методи 

конкурентної боротьби. Відтак, конкурентна перевага бізнесу в умовах 

інноваційної економіки  забезпечується вмінням швидко адаптуватись до 

нових вимог та обставин, інтенсивністю впровадження нових підходів та 

трансформації існуючої моделі в управлінні власним бізнесом відповідно до 

оточуючих змін, вимог та потреб ринку, ризиків тощо.  Розуміння того, що 

застосування сучасних адаптивних підходів та напрямів розвитку бізнесу  в 

умовах інноваційної економіки сприятиме підвищенню ефективності його 

діяльності, посилює інтерес науковців до даної проблеми. Таким чином, 

актуальність обраної дисертантом теми дослідження визначається потребою в 

формуванні моделі розвитку бізнесу в умовах інноваційної економіки. 

Вище зазначене визначає дисертаційну роботу  Крахмальової Т.А. як 

актуальну та своєчасну, спрямовану  на  розв’язання важливого науково-

прикладного завдання щодо формування моделі управління розвитком бізнесу 

в умовах інноваційної економіки. 

Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана у відповідності з тематичним планом 

науково-дослідних робіт Київського національного університету технологій та 

дизайну за темою «Інноваційні перспективи розвитку підприємництва в 

Україні» (державний реєстраційний номер 0120U103074), в рамках якої 

проведено аналіз сучасного стану розвитку бізнесу в Україні та за темою 

«Управління інноваційним розвитком підприємництва на засадах 

кластеризації» (державний реєстраційний номер 0120U103264), у межах якої 

авторкою подано науково-методичні положення стосовно вироблення 

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 глибокий науковий зміст та суттєве 

значення для розвитку економічної науки. Отримані наукові результати – 

достовірні і базуються на проведених дослідженнях теоретичного та 



 

емпіричного змісту. Сформульована мета відповідає темі дослідження, а 

об’єкт і предмет – науково-методичним вимогам.  

Науковий виклад змісту дисертації визначається поєднанням мети, 

завдань, наукової новизни та висновків. Загалом представлена дисертаційна 

робота є логічним, структурованим та завершеним науковим дослідженням. Її 

упорядкованість підтверджує системність процесу дослідження, що 

дозволило розв’язати поставлене науково-прикладне завдання щодо 

формування моделі розвитку бізнесу в умовах інноваційної економіки. В 

основу наукового дослідження з позицій теоретичного підґрунтя закладено 

праці вітчизняних та зарубіжних учених щодо формування моделі розвитку 

бізнесу в умовах інноваційної економіки. Автором вивчено, проаналізовано та 

застосовано матеріали національних міністерств і відомств, статистичні та 

аналітичні дані європейських і міжнародних організацій, дані звітності 

підприємств харчової промисловості. Проведене дослідження ґрунтувалось на 

загальнонаукових та спеціальних методах зокрема: історичного та логічного 

аналізу – для виявлення еволюційних питань становлення моделей управління 

розвитком бізнесу; групування, систематизації, пояснення й узагальнення, 

діалектичного і системного підходів – для аналізу наукових поглядів вчених, 

що стосуються об’єкта дослідження і оформлення висновків здійсненого 

кількісно-якісного вивчення літературних джерел; синтезу й аналізу – для 

з’ясування наукових категорій наукового дослідження, аргументування 

принципів, підходів у ході виконання встановлених завдань; графічного, 

схематичного, табличного способу зображення – для наочного представлення 

одержаних результатів наукового дослідження, статистичних та аналітичних 

даних; статистичного та порівняльного аналізу – для проведення системного 

оцінювання стану розвитку бізнесу в Україні за умов становлення 

інноваційної економіки; порівняльного аналізу – для дослідження 

зарубіжного досвіду формування моделей управління розвитком бізнесу; 

структурного аналізу – для обґрунтування підходів до формування моделей 

управління розвитком бізнесу; формально-логічний – для розроблення 

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; анкетування 

та експертної оцінки – для визначення детермінант впливу на управління 

розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки, вагомості критеріїв 

оцінювання гнучкості бізнесу в харчовій промисловості; регресійного аналізу 

– для розроблення моделі впливу чинників діяльності бізнесу на гнучкість 

бізнесу дали змогу забезпечити належний рівень обґрунтованості наукових 

положень, висновків та рекомендацій дисертації. 

Дисертантка дотримувалась академічної доброчесності та норм 

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

не виявлено. У дисертації наявні посилання на відповідні джерела, зазначені у 



 

списку використаних джерел, визначено особистий внесок автора в 

опублікованих у співавторстві працях. Обґрунтованість наукових пропозицій 

автора, а також висновків і розроблених рекомендацій підтверджується їх 

апробацією на науково-практичних конференціях, публікаціями, актами 

впровадження в закладах вищої освіти. Загалом усе зазначене дає підстави 

стверджувати, що дисертаційна робота характеризується високим ступенем 

обґрунтованості та достовірності.  

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. У тексті дисертації розміщено 30 таблиць, 26 рисунків, 9 додатків, 

список використаних джерел з 254 найменувань. 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» – визначено соціально-

економічну сутність розвитку бізнесу та моделі управління розвитком бізнесу; 

удосконалено періодизацію підходів до формування моделі управління 

розвитком бізнесу та виокремлено ключові ознаки еволюційних етапів, 

підходів до формування моделі управління розвитком бізнесу;  

систематизовано підходи та моделі управління розвитком бізнесу. Так, 

зокрема, у даному розділі визначено сутність понять «модель управління 

розвитком бізнесу» як система забезпечення зростання бізнесу в 

запланованому орієнтирі розвитку для досягнення намічених цілей, 

формування конкурентоспроможності та підтримки довготермінового 

існування бізнесу на національному та міжнародному ринках та  «розвиток 

бізнесу» як формування нових ідей, реалізація ініціативи та дій, які 

допомагають створити та покращити господарську діяльність, що включає 

збільшення доходів, зростання завдяки розширенню бізнесу, підвищенню 

прибутковості й ухваленню стратегічних ділових рішень. (підрозділ 1.1.). У 

підрозділі 1.2 запропоновано систематизацію підходів щодо формування 

моделей управління розвитком бізнесу, яку поділено на дві групи: базові та 

допоміжні. З’ясовано, що різноманітність моделей управління розвитком 

бізнесу зумовлена необхідністю виявлення моделей, які сприяють 

покращенню процесів управління й отриманню кращих результатів діяльності 

бізнесу.  



 

Виокремлені структурні ознаки щодо формування та реалізації моделей 

управління розвитком бізнесу в інноваційній економіці, що обумовлено 

специфікою функціонування кожного бізнесу, структурою та механізмами, 

інструментами та технологіями управління розвитком  у підрозділі 1.3, 

дозволило встановити, що традиційні моделі управління розвитком бізнесу 

демонструють не цілком достатню ефективність у сучасному динамічному та 

змінному середовищі.  

У другому розділі «Практика становлення моделей управління 

розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки» – проаналізовано 

зарубіжний досвід формування моделей управління розвитком бізнесу 

(підрозділ 2.1); досліджено сучасний стан розвитку бізнесу України в умовах 

інноваційної економіки (підрозділ 2.2); обґрунтовано детермінанти впливу на 

управління розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки (підрозділ 2.3).  

У третьому розділі «Напрями удосконалення та реалізації моделей 

управління розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки» містяться 

результати виконання поставлених завдань щодо обґрунтування  вибору 

вектору у процесі формування і реалізації моделі управління розвитком 

бізнесу  (підрозділ 3.1); розроблено систему заходів щодо вдосконалення 

логіко-семантичної схеми вибору рішень формування і реалізації моделі 

управління розвитком бізнесу  (підрозділ 3.2); удосконалено теоретичні 

основи щодо розроблення системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

формування та реалізації моделі управління розвитком бізнесу   (підрозділ 

3.3).  

Висновки, зроблені автором за результатами дослідження є змістовними і 

розкривають результати виконання поставлених завдань проведеного 

дослідження. Загалом можна стверджувати, що представлена дисертаційна 

робота є завершеною та оригінальною, містить цінні наукові положення 

теоретичного та прикладного характеру, практичні пропозиції доведено до 

рівня практичного використання та апробовано в закладах вищої освіти. 

Повнота відображення наукових положень дисертаційної роботи в 

опублікованих працях. 
Наукові положення дисертаційної роботи автором опубліковано у 16 

наукових працях, зокрема 4 статті у наукових фахових виданнях, 1 стаття у 

зарубіжному спеціалізованому виданні, 11 праць 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 дав змогу 

стверджувати, що елементи наукової новизни, на яких позиціонується 

дисертація, у повній мірі викладено у статтях та тезах доповідей. Зміст 

публікацій, характеристика видань їх розміщення відповідають вимогам 

відображення наукових положень дисертаційної роботи. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише авторські 

положення, які виокремлено у переліку публікацій. Зазначене дає підстави 



 

стверджувати, що дисертаційна робота містить власне наукове бачення 

вирішення поставленого наукового-прикладного завдання та результати 

власного наукового дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів. 
Дисертаційна робота містить ряд сформульованих та обґрунтованих 

наукових положень, що мають теоретичну та практичну значущість. Найбільш 

вагомими науковими результатами вважаємо нижчезазначені: 

 уперше: 

– запропоновано науково-методичні положення стосовно вироблення 

інноваційно-адаптивного підходу до формування та реалізації моделі 

управління розвитком бізнесу, що ґрунтується на застосуванні регресійного 

аналізу, дає змогу врахувати вплив чинників діяльності бізнесу на його 

гнучкість і виробити послідовність обґрунтування інноваційно-адаптивного 

підходу до формування та реалізації моделі управління розвитком бізнесу; 

удосконалено: 

– періодизацію підходів до формування моделі управління розвитком 

бізнесу та ключові ознаки еволюційних етапів розвитку бізнесу, яка на 

відміну від існуючих, враховує умови та середовище зародження, 

інтенсифікацію підходів, що дає змогу обґрунтувати сучасні тенденції та 

концептуальні шляхи до формування моделі управління розвитком бізнесу, 

виробити напрями підвищення ефективності бізнесу, рекомендації щодо 

удосконалення моделі управління розвитком бізнесу; 

–  систематизацію підходів та моделей управління розвитком бізнесу, яка 

подає наочне представлення суті й особливостей функціонування базових і 

допоміжних моделей, що, на відміну від наявних, враховує такі ознаки, як 

внутрішня сутність та особливості функціонування, принцип побудови, спосіб 

формування моделі та моделювання, базовий метод аналізу та дає змогу 

забезпечити умови задля підвищення ефективності управління розвитком 

бізнесу; 

– структуризацію чинників впливу на формування моделі управління 

розвитком бізнесу, що, на відміну від поширених, залежить від етапів 

розвитку бізнесу, рівня менеджменту та системи управління розвитком 

бізнесу, джерела виникнення чинників, ступеня готовності бізнесу до поступу, 

дає змогу масштабно і повноцінно виявляти соціально-економічну суть 

управління розвитком бізнесу, різновиди чинників, встановлювати їхні 

взаємозалежності та унікальні властивості, вивчати умови, в яких розвивається 

бізнес, досліджувати показники оцінювання моделі управління розвитком 

бізнесу, мінімізувати проблемні ситуації у процесі розвитку бізнесу, 

розробляти орієнтири управління розвитком бізнесу; 

– наукове підґрунтя щодо вибору вектору у процесі формування і реалізації 

моделі управління розвитком бізнесу, що на відміну від існуючих, 

виокремлено у систему вертикально-горизонтальних послідовних етапів, 

поєднує засоби управління для проведення змін, перелік тактичних дій, 

методи управлінського впливу та дає змогу проаналізувати різні варіанти 

вибору вектору; обґрунтовано послідовність етапів вибору вектору у процесі 

формування і реалізації моделі управління розвитком бізнесу, що дає змогу 

підвищити якість ухвалення управлінських рішень; 



 

набули подальшого розвитку: 

– уточнення понятійно-категорійного апарату наукового дослідження та 

розглянуто таке: «модель управління розвитком бізнесу» як система 

забезпечення зростання бізнесу в запланованому орієнтирі розвитку для 

досягнення намічених цілей, формування конкурентоспроможності та 

підтримки довготермінового існування бізнесу на національному та 

міжнародному ринках; «розвиток бізнесу» як формування нових ідей, 

реалізація ініціативи та дій, які допомагають створити та покращити 

господарську діяльність, що включає збільшення доходів, зростання завдяки 

розширенню бізнесу, підвищенню прибутковості і ухваленню стратегічних 

ділових рішень; 

–  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; 

–  система заходів щодо вдосконалення логіко-семантичної схеми вибору 

рішень формування і реалізації моделі управління розвитком бізнесу, що на 

відміну від наявних, грунтується на послідовності взаємопов’язаних 

управлінських дій, принципах та інструментах управління, орієнтовані на 

вирішення проблем підвищення ефективності управління розвитком бізнесу та 

його ресурсами, дає змогу отримати більшу інноваційність, гнучкість та 

адаптивність бізнесу до змін; 

–  теоретичні основи щодо розроблення системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення формування та реалізації моделі управління розвитком бізнесу, 

що, на відміну від існуючих, 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, покращити і наростити ступінь ефективності та результативності 

ухвалених управлінських рішень щодо напрямів розвитку бізнесу. 

Наукове та практичне значення результатів дослідження. 
Наукова значущість результатів дослідження полягає у розв’язанні 

важливого науково-прикладного завдання – формування моделі розвитку 

бізнесу в умовах інноваційної економіки. Теоретичні результати проведеного 

дослідження використано в освітньому процесі Київського національного 

університету технологій та дизайну МОН України, зокрема, під час 

розроблення та викладання навчальних дисциплін «Інноваційний розвиток 

підприємництва» та «Організація бізнесу». 

 Практичне значення отриманих у роботі результатів полягає у доведенні до 

рівня практичного застосування запропонованих науково-методичних 

рекомендацій щодо формування моделі розвитку бізнесу в умовах 

інноваційної економіки, що підтверджено відповідними довідками про 

впровадження в закладах вищої освіти.  



 

Відсутність порушення академічної доброчесності. 

За результатами аналізу представлених матеріалів не встановлено фактів 

порушень академічної доброчесності. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, як із погляду сучасних науково-теоретичних 

досліджень, так і з позицій практичної реалізації, є достатнім. 

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації. 

Поряд з охарактеризованими вище науковими здобутками та значимими 

прикладними розробками дисертація не позбавлена певних недоліків, 

прогалин та дискусійних моментів: 

1. В підрозділі 1.2 авторка розкриває історичні та сучасні умови 

формування моделей управління розвитком бізнесу.  Доцільно було б 

схематично відобразити історію поступу підходів до формування моделей 

управління розвитком бізнесу, що в свою чергу надало б краще розуміння 

розвитку підходів  в просторово-часовому континуумі. 

2. Дисертантом проведено ґрунтовне дослідження теоретичних основ 

формування моделі розвитку бізнесу в умовах інноваційної економіки, в роботі 

авторка посилається  на традиційні моделі розвитку бізнесу, але при цьому не 

розкриває суть останніх, тому не зрозумілим залишається, які саме моделі 

авторка відносить до традиційних. 

3. У підрозділі 2.1 та 2.2  авторка проводить аналіз зарубіжного досвіду 

формування моделей управління розвитком бізнесу. Проте, подекуди в роботі 

залишається не зрозумілим досвід, яких саме країн взято за основу 

дослідження. Також,  на стор. 108 авторка вказує про дослідження зарубіжного 

досвіду процесу розроблення та впровадження моделей управління розвитком 

бізнесу та відзначає, що кожна модель має певну послідовність етапів 

створення та реалізації. На нашу думку робота виграла б, якби авторка 

схематично  представила в даному підрозділі моделі управління розвитком 

бізнесу тих країн, що взяті за основу при аналізі. 

4. В підрозділі 3.1. авторка подає схему  вибору вектору у процесі 

формування і реалізації моделі управління розвитком бізнесу, де зазначає 

економічні, адміністративні та соціально-психологічні методи управлінського 

впливу, проте в подальшому в роботі не розкрито суть даних методів.  

5. У розділі 3 дисертації встановлено, що послідовність обґрунтування 

інноваційно-адаптивного підходу до формування та реалізації моделі 

управління розвитком бізнесу включає етапи: формування цілей і завдань, які 

стосуються управління розвитком бізнесу; комплексу чинників, що 

визначають розвиток бізнесу; збір, накопичення, аналізування, оцінювання 

отриманих даних; формування пробіт-моделі впливу внутрішніх чинників на 

гнучкість бізнесу; оцінювання адекватності сформованої пробіт-моделі; 

аналізування отриманих результатів та їх співвіднесення сформованим цілям і 

завданням управління розвитком бізнесу; ухвалення рішень щодо формування 



 

та реалізації моделі управління розвитком бізнесу. Доцільно було б 

представити також синергетичний ефект від запровадження та використання 

інноваційно-адаптивного підходу до формування та реалізації моделі 

управління розвитком бізнесу на досліджуваних підприємствах харчової 

промисловості. 

 В цілому, слід зазначити, що вказані дискусійні положення та недоліки 

не впливають на цілісну оцінку дисертаційної роботи з точки зору її цінності 

й значимості для науки і практики та не змінюють в цілому позитивної оцінки 

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 теми дослідження та її 

обґрунтованість не викликає сумнівів. За своїм змістом, структурою, обсягом та 

оформленням дисертаційна робота відповідає нормативним вимогам щодо 

дисертацій, а її авторка Крахмальова Тетяна Андріївна за результатами 

прилюдного захисту заслуговує на присудження наукового ступеню «доктор 

філософії».  

Зміст роботи та наукова новизна, яка виноситься на захист, відповідає 

спеціальності 051 – Економіка, вимогам наказу МОН України № 40 від 

12.01.2017 р. “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” (з 

наступними змінами) та “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 №44 від 12 січня 2022. 

Зазначене дозволяє зробити висновок, що автор дисертаційної роботи – 

Крахмальова Тетяна Андріївна – заслуговує присудження їй ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 051 Економіка. 
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