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ВІДГУК
офіційного опонента, к.е.н., доцента Матвія Ігоря Євстаховича 
на дисертаційну роботу Прохоренко Олени Вікторівни на тему 

«Управління аутсорсингом на машинобудівному підприємстві», подану на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.04 -  економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)

Актуальність теми дослідження. Спрямованість економіки України в 
світову систему обумовлює актуальність нових форм організації системи 
господарської діяльності підприємств. Нерівномірний розвиток різних видів 
економічної діяльності формує можливості підвищення
конкурентоспроможності підприємства і окремих бізнес-процесів за рахунок 
інтеграційних зв’язків зі сторонніми суб’єктами господарювання.

В сучасних умовах досить важкого економічного стану, в якому 
опинилася велика кількість вітчизняних підприємств, однією з основних задач 
керівної ланки господарюючих суб’єктів є пошук резервів підвищення 
ефективності, одним з яких є використання аутсорсингу бізнес-процесів. 
Питанням розвитку та особливостям застосування аутсорсингу присвячено 
достатньо велику кількість наукових робіт вітчизняних та закордонних авторів, 
втім, на нашу думку, відчувається брак методичних підходів щодо обрання 
бізнес-процесу для передачі його на виконання сторонній організації та вибору 
відповідного типу аутсорсингу. Також фахівцями у галузі аутсорсингу при 
розробці методичних засад не повністю враховано особливості 
машинобудівного комплексу України, які виражаються у досить великій 
кількості комплектуючих кінцевого виробу та масштабності виробництва. З 
урахуванням вищевикладеного, формування теоретичних підходів і практичних 
рекомендацій щодо управління аутсорсингом на машинобудівному комплексі 
України набувають сьогодні високої значущості, що визначає актуальність 
дисертаційної роботи Прохоренко О.В. «Управління аутсорсингом на 
машинобудівному підприємстві».

Авторам висунуто та по-новому вирішено науково-практичне завдання, 
пов’язане з розвитком теоретико-методичних засад та розробкою методичних і 
практичних рекомендацій щодо управління аутсорсингом бізнес-процесів 
підприємств промисловості.

Актуальність положень дисертаційної роботи підтверджує те, що вона
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виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт у межах науково- 
дослідних робіт Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут»: «Дослідження механізмів підвищення ефективності 
господарської діяльності машинобудівних підприємств» (ДР № 0113Ш08407), 
«Сучасні методи організації управління підприємствами машинобудівної галузі 
у глобальному ринковому середовищі» (ДР № 0113Ш05918), наукового 
журналу «Економіка і фінанси»: «Формування механізму ефективного
регулювання та управління економічною діяльністю підприємств» 
(ДР № 0113Ш07514). Питання, які досліджувалися за наведеними темами 
відображені у дисертаційній роботі, відповідають її меті й завданням

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій. Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться в 
дисертації і винесені на захист, є достатньою мірою обґрунтованими і 
забезпечені використанням широкого кола методів дослідження.

У дисертації чітко визначено головну мету дослідження, яка полягає у
формуванні теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій з
удосконалення системи управління аутсорсингом на промислових 
підприємствах. Відповідно до мети були поставлені завдання науково- 
теоретичного, методичного та практичного характеру. Ознайомлення зі змістом 
дисертаційної роботи приводить до висновку, що автору вдалося вирішити 
основні завдання та досягти поставленої мети.

Основні положення дисертації ґрунтуються на сучасних теоріях, 
наукових методах, системному аналізі, методичних підходах. В дисертації 
використані загальнонаукові методи аналізу і синтезу при аналізуванні 
тенденцій інтеграційних процесів (с. 13-19) та дослідженні ступеня внутрішньої 
інтеграції бізнес-процесів промислових підприємств (с.83-88), узагальнення і 
абстрагування та статистико-економічні методи застосовані у побудові засад 
кількісного оцінювання ступеня внутрішньої інтеграції (с.71-78). Для пізнання 
економічних явищ використані діалектичні методи: системний підхід при 
типологізації аутсорсингу (с.41) і формуванні основних положень щодо 
побудови системи прийняття рішень в управлінні аутсорсингом (с. 112); 
принцип переходу кількісних змін в якісні при обґрунтуванні категорійного 
методу оцінки відповідності контрагента вимогам (с. 126-127), гносеологічний 
принцип при винайденні нових засад визначення ступеня внутрішньої 
інтеграції (с.70,81). Для формування методу вибору типів інтеграційного 
зв’язку бізнес-процесів застосовано економіко-математичне моделювання
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(с.95-97, 107-108). Монографічний метод в дослідженні використано для 
вивчення передового досвіду з управління аутсорсингом на підприємствах (с. 
44-59); морфологічний аналіз -  для визначення сутності аутсорсингу (с.21-23).

Основні теоретичні та методичні положення, що містяться в 
дисертаційній роботі, апробовано протягом 2010 -  2015 рр. на п’яти науково- 
практичних конференціях.

Об'єкт, предмет, мета роботи логічно пов'язані та чітко окреслюють коло 
дослідження. Основним науковим напрямом дослідження стало формування 
теоретико-методичного підходу до управління аутсорсингом бізнес-процесів 
підприємства та розробка методичних і практичних рекомендацій щодо його 
реалізації у роботі машинобудівних підприємств. Ідеї здобувана викладено 
послідовно, завдяки чому ясно простежується логіка дослідження.

Достовірність і новизна отриманих результатів дослідження. 
Результати дисертаційного дослідження є достовірними, вони базуються на 
фундаментальних положеннях економічної теорії, теорії організації, 
менеджменту, стратегічного управління, а також наукових працях вітчизняних 
та зарубіжних вчених, матеріалах професійних періодичних видань і науково- 
практичних конференцій та семінарів, законодавчих, нормативних та 
інструктивних документах. Аналітичною базою слугували дані офіційних 
статистичних видань, електронні та інформаційно-аналітичні матеріали, звітна 
документація підприємств машинобудування, спеціальні обстеження автора.

Розгляд отриманих результатів дослідження дозволив встановити низку 
основних наукових положень, яким притаманна наукова новизна:

-  автором удосконалено понятійний апарат аутсорсингу як об’єкта 
управління на підприємстві (с.20-25), який, на відміну від існуючих, 
грунтується на комплексному підході і визначається як сукупність внутрішніх і 
зовнішніх відносин суб’єкта господарювання, що дозволяє описати 
економічний зміст і процесні ознаки цих відносин і збагачує теоретичну базу 
наукових досліджень в управлінні бізнес-процесами підприємства (публікації 
згідно переліку в авторефераті № 1 ІЗ);

-удосконалено класифікацію аутсорсингу (с.27-41), яка відрізняється 
багаторівневим врахуванням організаційних і якісних ознак, що дозволяє 
утворити типологію (с.42-43) з визначенням найбільш впливових факторів, які 
зумовлюють форму взаємин з контрагентом при передачі бізнес-процесу в 
аутсорсинг (публікації згідно переліку в авторефераті № 11 і 15);
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-удосконалено теоретико-методичний підхід до визначення доцільності 
запровадження аутсорсингу як методу вдосконалення бізнес-системи на основі 
сукупності факторів впливу, яка містить, на відміну від існуючих підходів, 
додаткові чинники внутрішньої структури бізнес-системи, що дозволяє більш 
обгрунтовано визначати напрями доцільного розвитку бізнес-процесів 
підприємства (с.59-66) (публікації згідно переліку в авторефераті № 2 і 14);

-  удосконалені теоретико-методичні положення визначення ступеня 
інтеграції та рівня аутсорсингу машинобудівного підприємства (с. 70-82) 
шляхом урахування створеної доданої вартості, які, на відміну від наявних, у 
якості бази для розрахунку використовують загальноприйняті фінансові 
показники, що спрощує процес прийняття управлінських рішень при 
формуванні бізнес-системи підприємства (публікації згідно переліку в 
авторефераті № 4 і 16);

-  автором розвинуто методичний підхід до матричного аналізу бізнес- 
процесів на основі показників, що відображають вплив внутрішніх (якісних і 
структурних) та зовнішніх чинників, що суттєво підвищує деталізацію 
можливих типів інтеграційного зв’язку бізнес-процесів підприємства (с. 88-108) 
(публікації згідно переліку в авторефераті № 2, 13 і 17);

-  на основі застосування процесного і ситуаційного підходу дістали 
подальшого розвитку теоретико-методичні положення управління 
аутсорсингом бізнес-процесів в організації (с. 111-120), які на відміну від 
існуючих, більш детально визначають етапи і організаційні рівні прийняття 
управлінських рішень. Розроблена структурно-логічна модель та 
інструментарій оцінювання ефективності аутсорсингу (с. 121-124) дозволить 
підвищити комплексність та якість управлінських рішень щодо 
запровадження аутсорсингу на промисловому підприємстві як інструменту 
вдосконалення господарської діяльності (публікації згідно переліку в 
авторефераті № 8 і 9);

-  дістав подальшого розвитку методичний інструментарій щодо вибору 
підприємства-постачальника послуг аутсорсингу на основі методу аналізу 
ієрархій (с. 125-142), основною відмінністю якого від наявних є розрахунок 
корисностей »вимог в залежності від типу аутсорсингу, що дозволяє обрати 
найбільш ефективний тип аутсорсингу відповідно до ситуаційного підходу до 
менеджменту (публікації згідно переліку в авторефераті № 6 і 7);

Узагальнюючи наукові та практичні результати дисертаційної роботи, 
доцільно зауважити, що в сукупності вони доповнюють і розвивають теорію
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управління підприємством з урахуванням особливостей і потреб підприємств 
машинобудування, та дозволяють вирішувати складне наукове завдання 
використання аутсориснгу для вдосконалення господарської діяльності.

Отримані результати роботи відображені в повній мірі в 17 авторських 
наукових публікаціях, в тому числі у наукових фахових виданнях -  9, у 
виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз - 3, публікацій у 
матеріалах наукових конференцій - 5. Авторські публікації за обсягами і 
кількістю відповідають вимогам МОН України.

Значення результатів дослідження для науки і практики. 
Сформульовані у дисертаційній роботі положення та висновки розвивають 
теоретичні основи управління аутсорсингом машинобудівних підприємств, 
розширюють його методичний і практичний інструментарій.

У сукупності вони певною мірою вирішують важливе наукове завдання 
підвищення ефективності господарської діяльності машинобудівного 
підприємства з використанням методів аутсорсингу.

Наукові результати у вигляді практичних рекомендацій впроваджені на 
машинобудівних підприємствах України: ПАТ «ХТЗ» (м. Харків) (акт від 
26.03.2015р.); ПАТ «ФЕД» (м. Харків) (довідка № 1217 від 20.05.2015р.), ДП 
«ХНДІТМ» (м. Харків) (довідка № 253 від 12.05.2015р.) і МНВП «АРІС» (м. 
Харків) (довідка №03/2015 від 20.01.2015 р.). Запропоновані теоретико- 
методичні положення з управління аутсорсингом впроваджені в навчальний 
процес НТУ «ХПІ» підготовки за спеціальністю «Менеджмент організацій і 
адміністрування» (акт від 05.06.2015 р.). при викладанні дисциплін «Сучасні 
проблеми менеджменту», «Інноваційний менеджмент», «Стратегічне 
управління».

Відповідність автореферату змісту дисертації та рівень викладення 
матеріалу. Автореферат достатньо повно відображає зміст дисертації та її 
основні висновки. У авторефераті у повній мірі розкрито основні результати, 
що отримані в процесі досліджень, ступінь наукової новизни розробок і 
висновки.

Викладення матеріалу дисертації свідчить про достатню досвідченість 
дисертанта та ґрунтовну обізнаність у сфері управління підприємством, 
відзначається послідовністю та науковою обґрунтованістю. Дослідження мають 
теоретико-методичний та практичний аспекти, що є характерним для наукової 
роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Мета дослідження відповідає темі дисертаційної роботи. Зміст
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сформульованих наукових завдань структурно та логічно узгоджений, їх 
кількість можна вважати достатньою для розкриття визначеної теми дисертації 
та досягнення поставленої мети.

Наукові положення дисертації сформульовано коректно, по кожному з 
них визначено науковий результат, ступінь новизни та практичне значення.

Дискусійні положення і зауваження до змісту та оформлення 
дисертації. Позитивно оцінюючи рівень дисертаційної роботи, її теоретичне та 
практичне значення, відзначаємо наявність певних недоліків і дискусійних 
положень:

1. Запропонований в підрозділі 1.3. (с. 61) перелік показників групи .36, що 
висвітлюють якісні характеристики бізнес-процесу, має узагальнений характер, 
і, як випливає з тексту роботи, може змінюватись в залежності від виду і 
характеру бізнес-процесу. Робота була б більш досконала, якби автор 
конкретизувала перелік, або визначила вагомість показників відповідно до 
характеру бізнес-процесу.

2. У процесі визначення ступеню внутрішньої інтеграції бізнес-процесів 
підприємства (с. 81-82), для визначення результуючих показників оцінок Х,У, Т 
(с. 102-106), автором використовуються окремі елементи методу аналізу 
ієрархій, а саме метод попарних порівнянь та розрахунок власного вектору 
відповідної матриці, при цьому побудова самої ієрархії автором не проведена.

3. Для оцінювання зовнішніх чинників експертним методом (с. 105) 
дисертантом запропоновано надто узагальнений підхід щодо їх бальної оцінки. 
Варто було б чіткіше визначити критерії для бальної оцінки тих чи інших 
чинників.

4. В підрозділі 3.1. автором досить детально і обґрунтовано наводяться 
організаційно-економічні основи прийняття рішень в управлінні аутсорсингом, 
починаючи з ситуаційного впливу і закінчуючи коригувальними заходами 
відносин з контрагентом або власних рішень (с.111-124). Але в цьому переліку 
один з етапів, а саме порядок визначення проблемного місця бізнес-системи 
підприємства (с.114), описаний недостатньо детально.

5. Дискусійною є авторська позиція щодо такої загальної вимоги до 
контрагента аутсорсингу, як „налагодженість договірних відносин” (с. 125). На 
мою думку, формування вимоги за принципами автора є доволі суб’єктивним.

Наведені зауваження, хоча і впливають на якість проведеного 
дослідження, проте не мають принципового характеру і не знижують в цілому 
його науково-теоретичний рівень.
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Загальна оцінка роботи та її відповідність вимогам. Дисертаційна 
робота Прохоренко О.В. «Управління аутсорсингом на машинобудівному 
підприємстві» є завершеним, самостійно виконаним науковим дослідженням, 
проведеним з метою вирішення важливого науково-практичного завдання щодо 
розроблення теоретичних і методичних засад управління аутсорсингом на 
підприємстві машинобудування, та характеризується актуальністю, науковою 
новизною, теоретичною й практичною цінністю. Висновки, висвітлені автором 
дисертаційної роботи, достатньо добре обґрунтовані, спираються на наукові 
методи дослідження, підтверджуються апробацією (акти про впровадження 
наведено в додатках), достовірність їх базується на проведених розрахунках, 
узагальненні та доопрацювання доробку українських і зарубіжних науковців.

Зміст дисертації відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 -  економіка 
та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вважаю, що представлена до захисту дисертаційна робота та автореферат 
за своїм змістом, структурою та оформленням відповідає вимогам пп. 9, 11,12 
«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника», які висуваються до дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук, а її автор -  Прохоренко Олена 
Вікторівна -  заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності).

І.Є. Матвій

Р.Б. Брилинський
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