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та дизайну за темою «Інноваційні перспективи розвитку підприємництва в 

Україні» (державний реєстраційний номер 0120U103074), у контексті якої 

здобувачем 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 

автором подано науково-методичні положення стосовно вироблення 

інноваційно-адаптивного підходу до формування та реалізації моделі 

управління розвитком бізнесу.  

 

3. Основні наукові результати дисертаційної роботи. 

 Складність і широта обраної теми дисертації, адекватне застосування 

різноманітного інструментарію досліджень дали змогу отримати комплекс 

різноманітних наукових і прикладних результатів. У дисертаційній роботі  

Тетяни Андріївни Крахмальової можна відзначити такі основні елементи 

наукової новизни і практичної значимості отриманих результатів, які в 

сукупності відповідають рівню дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії. 

 1. Сформульовано 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 

2. Доведено 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 

3. Визначено 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. 

4. Запропоновано 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 
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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. 

Дана розробка спрямована на поєднання методів стратегічного і 

оперативно-технологічного планування, механізмів ринкового і державного 

регулювання, моніторингу ринкової кон’юнктури; управління адаптивного 

типу; інституційної взаємодії та фінансового забезпечення, що в кінцевому 

результаті покликані забезпечити високу адаптованість до формування 

моделі управління розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки. 

5. Обґрунтовано 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. 

 6. Слід також відзначити наукову і прикладну значимість таких 

розробок дисертації, як система заходів щодо вдосконалення логіко-

семантичної схеми вибору рішень формування і реалізації моделі управління 

розвитком бізнесу, що на відміну від наявних, ґрунтується 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. 

7. Автор дисертації в контексті дослідження проблем управління 

повертається до категоріального ряду в частині уточнення сутності 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; «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. 

 

4. Достовірність і повнота викладення основних положень 

дисертації. 

Дисертаційна робота Т.А. Крахмальової складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел 245 найменувань. 

Загальний обсяг роботи становить 253 сторінки, з них основного тексту 212 

сторінок. Робота містить 30 таблиць, 26 рисунків, 9 додатків, що наглядно 
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розкривають процес дослідження, його основні результати і значимість для 

науки і практики, враховуючи виняткову актуальність досліджуваної 

проблеми для економіки, організації та розвитку підприємництва на 

сучасному етапі. 

Застосування наукових підходів і методів дослідження, таких як 

аналізу, синтезу, узагальнення, групування – для визначення сутності, змісту, 

видів, факторів формування бізнесу, 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. У ході 

розв`язання завдань наукового дослідження застосовано спеціальні методи 

наукового пізнання: 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 вплив чинників діяльності бізнесу на гнучкість 

бізнесу. графічний – для наочного зображення результатів дослідження, 

залучення широкої інформаційної бази дали змогу забезпечити належний 

рівень обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій 

дисертації.  

Достовірність, повнота викладу і обґрунтованість основних положень 

дисертаційної роботи обумовлена аргументованим вибором і критичним 

аналізом фундаментальних положень економічних теорій, коректністю 

застосування методів дослідження, цілісністю висновків і рекомендацій, а 

також позитивним досвідом їх використання у практиці формування 

інтегрованих бізнес структур. 

Основні положення та найвагоміші результати дисертаційної роботи 

викладені у 16 наукових праць, з яких 5 статей у наукових фахових виданнях, 

1 стаття у зарубіжному спеціалізованому виданні, 11 праць апробаційного 

характеру. 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 
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присудження ступеня доктора філософії (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12 січня 2022 р. № 44). 

Результати проведених досліджень проходили апробацію та 

обговорення на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, круглих столах та семінарах. 

Суть основних положень, наукових і прикладних результатів дисертації 

належним чином і повною мірою розкрито в дослідженнях.  

 

5. Практична значимість і впровадження результатів 

дослідження. 

Практична значимість результатів дисертації полягає, насамперед, у 

прикладному застосуванні комплексу методичних засад та прикладних 

пропозицій, які було використано в процесі формування моделі управління 

розвитком бізнесу в умовах інноваційної економіки. Впровадження 

результатів дисертаційного дослідження надає додаткову можливість 

окремим підприємствам, установам в цілому обґрунтовувати економічні та 

організаційно-управлінські рішення, які націлені на вдосконалення політики 

формування моделі управління розвитку національного бізнесу. 

Потрібно відзначити, що основні положення та результати дослідження 

доведено до рівня практичних рекомендацій і використано в практиці 

вітчизняних підприємств. Важливе прикладне значення має також те, що 

теоретичні положення дисертації використано в навчальному процесі   

Київського національного університету технологій та дизайну при 

проведенні практичних занять із дисциплін «Інноваційний розвиток 

підприємництва» та «Організація бізнесу». 

 

6. 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. 

 

7. 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 підрозділах 1.1. та 1.2 автор критикує інших цитованих у дисертації 

науковців у обраній та суміжних сферах дослідження за обмежене 

трактування категорії «модель управління розвитком бізнесу» та 

застосуванням «розвиток бізнесу». Натомість запропоновані у дисертації 

авторські поняття, що дозволяє виявити принципові особливості формування 

моделі управління розвитком бізнесу, в якості яких виділені: 1) 

революційний спосіб трансформаційних змін; 2) значний вплив 

суб'єктивного фактора; 3) формування конкурентоспроможності та 
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підтримки довготермінового існування бізнесу на національному та 

міжнародному ринках є надто широким і неконкретизованим щодо 

національного і міжнародного рівнів. 

2. В підрозділах 2.1 та 2.2 запропоновано напрями акомодативного 

застосування зарубіжного досвіду становлення та реалізації моделей 

управління розвитком бізнесу в умовах формування інноваційної економіки 

України, доцільним було б  сформувати рекомендації щодо збалансування 

пріоритетів 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 з можливістю апробації такої практики для вітчизняного  

підприємницького сектору. 

3. Не зрозумілим видається новий формат заходів щодо вдосконалення 

логіко-семантичної схеми вибору рішень формування і реалізації моделі 

управління розвитком бізнесу, яка ґрунтується на послідовності 

взаємопов’язаних управлінських дій, принципах та інструментах управління, 

в третьому розділі дослідження, автором на представлено критерії відбору 

рішень та не обґрунтовано ефективність запропонованої взаємодії в 

представленій алгоритмічній схемі.   

4. Запропонована у розділі 3 авторська методика 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 є 

детально структурована, проте в вітчизняній практиці ведення бізнесу, 

поданий автором складний математичний апарат розрахунку ефективності є 

не практичний  та переобтяжений формульними розрахунками. 

5. У розділі 3 дисертації сформовано системи інформаційно-

аналітичного забезпечення формування та реалізації моделі управління 

розвитком бізнесу, що включає систему акумулювання стратегічної 

інформації, науково-методичне підґрунтя, логіко-структурну схему 

функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

формування та реалізації моделі управління розвитком бізнесу проте не 

зрозуміло на практиці як відбуватиметься процес оптимізації, накопичення, 

оброблення й аналізування стратегічної інформації і яким чином це 

впливатиме на ефективність результативності ухвалених управлінських 

рішень щодо напрямів розвитку національного бізнесу.   

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

не впливають на цілісну оцінку дисертаційної роботи з точки зору її 

значимості для науки і практики та не змінюють позитивної оцінки роботи. 

 

 

 

 




