
ВІДГУК

офіційного опонента 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)

1. Актуальність обраної теми дисертаційної роботи. В умовах сьогодення 

конкурентоспроможність підприємств залежить від багатьох чинників і видів його 

діяльності. Ефективність економічної діяльності зумовлюється обґрунтованими 

рішеннями щодо виконання управлінських функцій, бізнес-процесів безпосередньо 

на підприємстві або передачі їх в аутсорсинг спеціалізованим компаніям. В разі 

отримання кількісних переваг, що полягають в економії коштів від здійснення 

аутсорсингу, або якісних, які характеризуються покращенням якості виконання 

функцій, рішення щодо передачі окремих функцій повинно ухвалюватися. Проте, у 

відповідності з існуючим методичним забезпеченням, промислові підприємства не 

мають і не використовують обидва вказані критерії ефективності, що ускладнює 

процес управління аутсорсингом та знижує його обґрунтованість. У цьому зв’язку 

існує об’єктивна необхідність у подальшому розвитку теорії аутсорсингу, 

методичного забезпечення його здійснення на основі сучасних методів управління 

для забезпечення ефективності і конкурентоспроможності господарювання 

підприємства в цілому. Вирішенню означених проблем присвячена дисертація 

Прохоренко О.В., що зумовлює актуальність її тематики, мету, задачі, об’єкт і 

предмет дослідження.

2. Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження за тематичним спрямуванням проведено згідно з пріоритетними 

напрямками розвитку науки і техніки, визначеними Верховною Радою України, за 

якими за участю автора виконано три науково-дослідні теми у Національному 

технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» «Дослідження



механізмів підвищення ефективності господарської діяльності машинобудівних 

підприємств» (номер державної реєстрації 011311008407), «Сучасні методи 

організації управління підприємствами машинобудівної галузі у глобальному 

ринковому середовищі» (номер державної реєстрації 0113Ш05918), «Формування 

механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю 

підприємства» (номер державної реєстрації 011311007514), де здобувачем 

обґрунтовано пропозиції з удосконалення управлінням аутсорсингом на 

машинобудівних підприємствах.

Таким чином, доцільно зробити висновок про те, що тема дисертації є 

актуальною і виконана відповідно до нагальних потреб промислових підприємств і 

логістичних компаній щодо вирішення питання ефективного управління 

аутсорсингом.

3. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій. Наукові 

положення, висновки і рекомендації дисертації Прохоренко О.В. мають достатньо 

високий ступінь обґрунтованості, що зумовлюється:

докладним вивченням, аналізом та узагальненням значного обсягу сучасних 

літературних джерел з питань управлінської діяльності, аутсорсингу, коректним 

використанням теоретичного підґрунтя, розробленого вітчизняними і зарубіжними 

науковцями;

обґрунтованим застосуванням економіко-статистичних методів для 

визначення тенденцій результатів управління аутсорсингом на промислових 

підприємствах України, методу аналізу ієрархій -  для виявлення показників оцінки 

бізнес-процесів і найбільш прийнятного агента аутсорсингу;

достатнім обсягом статистичного матеріалу щодо результатів діяльності 

підприємств машинобудування, аутсорсингових компаній, промисловості в цілому, 

коректними вйсновками власних досліджень. Отже аналіз дисертаційної роботи, 

розроблених і представлених у ній теоретичних положень, методичного 

забезпечення і практичних рекомендацій дозволяє зробити висновок про 

відповідності ступеня їх обґрунтованості встановленим вимогам.



4. Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій.

Ознайомлення зі змістом дисертації та автореферату дозволяє констатувати глибину 

розроблення автором досліджуваної проблематики, новизну його наукового 

доробку. Дисертаційна робота має логічну структурну побудову, її зміст повною 

мірою розкриває тему наукового дослідження.

Основним науковим результатом виконаного дослідження Прохоренко О.В. є 

розвиток теоретичних положень, методичного забезпечення і практичних 

рекомендацій з удосконалення управління аутсорсингом машинобудівного 

підприємства.

Достовірність наукових положень, висновків і результатів забезпечено їх 

базуванням на достатньо широкому арсеналі матеріалів офіційної статистики 

підприємств машинобудування та логістичних компаній, що також підтверджується 

впровадженням пропозицій дисертації в практику роботи ПАТ «ХТЗ», ПАТ «ФЕД», 

ДП «ХНДІТМ», МНВП «АРІС», що підтверджено актом та відповідними довідками 

про впровадження.

Наведені підприємства впровадили у свою роботу пропозиції, що стосуються 

методичного забезпечення прийняття рішень щодо аутсорсингу процесів 

виготовлення продукції, аутсорсингу процесів управління, аналізу бізнес-системи 

підприємства.

Теоретичні положення методичного забезпечення використано у навчальному 

процесі підготовки фахівців у НТУ «ХШ» при викладанні дисциплін «Сучасні 

проблеми менеджменту», «Інноваційний менеджмент», «Стратегічне управління», 

що підтверджено актом впровадження.

Узагальнюючи наукові і практичні результати дисертаційної роботи, доцільно 

зауважити, що у сукупності вони доповнюють і розвивають теорію управління 

діяльністю підприємств, враховуючи сучасні здобутки економічної науки, 

особливості і гіагальні потреби виробництва. Представлені в дисертації результати 

відрізняються глибиною аналізу, коректністю формулювання і пропозицій щодо 

практичного використання, науковою новизною. Аналіз результатів дисертаційного



дослідження дозволяє зробити такі висновки щодо положень наукової новизни, які 

винесені на захист.

Результат 1. Удосконалено визначення поняття «аутсорсинг» як процесу і 

явища, що характеризує його комплексність (с. 20 -  25 дисертації).

Наукова новизна полягає у врахуванні сукупності відносин внутрішнього 

середовища підприємства як бізнес-системи та його зовнішнього оточення.

Результат доведено аналітичним, логічним шляхами, посиланнями на праці 

учених-економістів сучасності, аналізом практичної діяльності машинобудівних 

підприємств, які використовують аутсорсинг. Удосконалене визначення розширює 

розуміння сутності аутсорсингу, склад етапів управління ним, що дозволяє 

приймати обґрунтовані управлінські рішення при обґрунтування доцільності його 

використання.

Результат 2. Удосконалено класифікацію аутсорсингу промислового 

підприємства з уточненням його видів та їх особливостей (с. 26 -  42 дисертації).

Наукова новизна результату полягає в обґрунтуванні запровадження 

теоретично обґрунтованих та практично значущих додаткових класифікаційних 

ознак, які характеризують організаційні та якісні умови використання аутсорсингу 

промисловими підприємствами .

Доведеність результату здійснено використанням методів аналізу та синтезу, 

структурно-логічного методу, системного підходу та посиланнями на праці 

видатних учених-економістів сучасності, дослідженням результатів практичної 

діяльності підприємств машинобудівної промисловості.

Результат 3. Удосконалено теоретико-методичний підхід до прийняття 

рішень про запровадження аутсорсингу промисловими підприємствами (с. 59 -  66 

дисертації).

Наукова новизна полягає в урахуванні екзогенних та ендогенних чинників 

впливу щодо йіромислового підприємства, які обумовлюють умови вибору виду 

аутсорсингу, що дозволяє визначитися з доцільністю інтеграції бізнес-процесів 

підприємства машинобудівної галузі.



Доведеність результату здійснено посиланнями на праці видатних учених- 

економістів сучасності, дослідженням практики роботи машинобудівних 

підприємств, застосуванням методів узагальнення та абстрагування.

Результат 4. Удосконалено теоретико-методичні положення оцінки ступеня 

інтеграції промислового підприємства (с. 70 -  82).

Наукова новизна результату полягає у базуванні на ланцюзі доданої вартості 

з використанням показників оцінювання існуючих бізнес-процесів промислового 

підприємства з урахуванням їх галузевих особливостей, що забезпечить 

інформаційну достовірність управлінських рішень в разі формування їх внутрішньої 

системи бізнес-процесів.

Доведеність результату полягає у використанні методів абстрактно- 

логічного та структурно-логічного аналізу.

Результат 5. Удосконалено методичний підхід до оцінки бізнес-процесів 

машинобудівного підприємства (с. 8 8 -  108 дисертації).

Наукова новизна результату полягає у використання матричного аналізу та 

якісних і структурних показників бізнес-процесів машинобудівного підприємства з 

урахуванням екзогенних факторів для визначення виду аутсорсингу та 

інтеграційного взаємозв’язку суб’єкту господарювання.

Результат доведено застосуванням методу аналізу наукових праць провідних 

учених-економістів та практичної діяльності машинобудівних підприємств України, 

методів синтезу, аналізу, діалектичного пізнання економічних явищ.

Результат 6. Дістали подальшого розвитку теоретико-методичні положення 

управління аутсорсингом бізнес-процесів промислового підприємства (с. 111 -  124 

дисертації).

Наукова новизна результату полягає у комплексному використанні 

процесного та ситуаційного підходів у поетапному формування та впровадженні 

управлінських'рішень в організаційно-економічному аспектах в разі використання 

промисловими підприємствами аутсорсингу у господарській діяльності.

Доведеність результату здійснено відповідно до посилань на праці видатних 

вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, проведенням практичних



досліджень функціонування машинобудівних підприємств, застосуванням методу 

статистичного аналізу.

Результат 7. Дістав подальшого розвитку методичний підхід до вибору 

контрагента аутсорсингу для промислового підприємства (с. 1 2 5 - 142 дисертації).

Наукова новизна результату полягає в урахуванні корисності застосування 

різних видів аутсорсингу, що визначається методом аналізу ієрархій. Розроблений 

методичний підхід у разі практичного використання дозволить підвищити рівень 

організації відносин між підприємством та аутсорсером.

Доведеність результату полягає у використанні методу аналізу ієрархій, 

методів узагальнення щодо пропозицій, викладених у наукових працях вітчизняних 

та зарубіжних учених-економістів, апробацією пропозицій у практичній діяльності 

машинобудівних підприємств.

Всі положення наукової новизни та результати дисертації достатньо повно 

відображено у 17 наукових роботах, серед яких 9 статей у наукових фахових 

виданнях, 3 статті у фахових виданнях, що представлені у міжнародних науково- 

метричних базах, а також 5 матеріалів конференцій.

Наведені аргументи за кожним винесеним на захист положенням наукової 

новизни свідчать про те, що висновки і рекомендації дисертації Прохоренко О.В. 

відповідають вимогам щодо їх достовірності, новизни і пріоритетності 

оприлюднення.

5. Значущість висновків здобувана для науки й практики, можливі шляхи 

використання результатів дослідження. Викладені в дисертації висновки мають 

наукову і практичну цінність. З позицій теорії значущими є такі отримані 

результати:

удосконалене визначення поняття «аутсорсинг» як організаційної форми 

інтеграції бізнес-системи промислового підприємства (с. 20 -  25 дисертації);

уточнена класифікація видів аутсорсингу за організаційними та якісними 

ознаками (с. 26 -  42 дисертації).



Наведені положення уточнюють і розвивають сучасне уявлення про 

теоретичне підґрунтя управління аутсорсингом та виконання інтеграції бізнес- 

процесів промислового підприємства для підвищення економічної ефективності та 

конкурентоспроможності їх діяльності.

Прикладна цінність та практична спрямованість отриманих результатів 

дисертаційного дослідження підтверджується можливістю їх безпосереднього 

використання в процесі ухвалення рішень щодо виконання аутсорсингу на 

промисловому підприємстві. Так, практичну цінність мають такі результати 

дисертації:

удосконалений теоретико-методичний підхід до прийняття рішень про 

запровадження аутсорсингу (с. 59 -  66 дисертації);

удосконалені теоретико-методичні положення оцінки ступеня інтеграції 

промислового підприємства на основі ланцюга створення доданої вартості (с. 70 -  

82 дисертації);

удосконалений методичний підхід до оцінки бізнес-процесів машинобудівного 

підприємства на основі матричного аналізу (с. 8 8 -  108 дисертації);

розвинуті теоретико-методичні положення управління аутсорсингом бізнес- 

процесів промислового підприємства (с. 111 -  124 дисертації);

розвинутий методичний підхід до вибору контрагента аутсорсингу 

промислового підприємства (с. 1 2 5 - 142 дисертації).

Практичну значущість і можливість подальшого використання у діяльності 

підприємств машинобудування підтверджує впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в роботу окремих промислових підприємств, 

навчальний процес підготовки студентів за економічними спеціальностями, що 

підтверджують довідки, представлені у додатках дисертаційної роботи (с. 210-214 

дисертації).

Наведені теоретичні та науково-практичні результати досліджень використані у 

навчальному процесі при викладанні дисциплін «Сучасні проблеми менеджменту», 

«Стратегічне управління», «Інноваційний менеджмент», у практичній роботі 

промислових підприємств щодо прийняття рішень про вибір аутсорсерів і



оцінювання результатів господарювання та умов підписання аутсорсингових 

договорів.

6. Повнота викладення в опублікованих працях наукових положень, 

висновків і рекомендацій. Глибоке ознайомлення з публікаціями, авторефератом, 

дисертаційною роботою дозволяє зробити висновок про те, що робота відповідає 

вимогам щодо кандидатських дисертацій за сутністю, достовірністю, 

обґрунтованістю, ступенем наукової новизни, обсягом, структурою і оформленням. 

Вона є завершеною самостійною роботою автора. Висновки та основні результати 

дослідження аргументовані, конкретні, коректні та являють собою предмет захисту. 

Основні положення наукової новизни, які належать особисто автору, викладено у 17 

наукових працях, 9 наукових статтях у фахових виданнях України з економіки, у З 

наукових статтях, що опубліковані у виданнях, представлених у міжнародних науко- 

метричних базах.

Автореферат є ідентичним за змістом з основними положеннями дисертації і 

дає повне уявлення про результати виконаних досліджень. Матеріали дисертації і 

автореферату викладено в науковому стилі, логічно послідовно.

7. Зауваження за дисертаційною роботою. Оцінюючи в цілому позитивно 

дисертаційну роботу Прохоренко О.В., доцільно звернути увагу на окремі 

зауваження і дискусійні положення.

1. При формулюванні положень наукової новизни доцільно більш точно 

вказувати на їх відмінності від вже існуючих науково-практичних пропозицій, 

наприклад, при визначення поняття «аутсорсинг» слід вказати, які саме відносні 

елементи внутрішньої бізнес-системи та зовнішнього середовища враховано (с. 6 

дисертації), у положенні про теоретико-методичний підхід до прийняття рішень 

щодо запровадження аутсорсингу промисловими підприємствами не вказано, які 

саме чинники впливу враховує автор (с. 7 дисертації) та ін. Такі формулювання не 

дозволяють однозначно розкрити відмінності наукової новизни дисертації.



2. При визначенні додаткових класифікаційних ознак видів аутсорсингу (с. 

40 дисертації) запропонована група якісних ознак відповідає скоріше особливостям 

сутності та функціональні спрямованості здійснення аутсорсингу, тому її 

доцільніше назвати не якісною, а сутнісно-функціональною класифікаційною 

ознакою.

3. Автор в п. 1.3. (с. 43) приймає за основу процесний підхід, але не вказує, 

які саме процеси управління аутсорсингом відповідають традиційним процесам в 

теорії менеджменту.

4. У запропонованому автором методичному підході до оцінки бізнес- 

процесів на основі матричного аналізу застосування ендогенних показників 

структури (групи У) (с. 61-62) є обгрунтованим, але запропоновані методи 

розрахунків цієї групи показників (с. 103-104) є доволі ускладненими, і потребують 

спеціальних зусиль фінансової служби підприємства. Тому вважаємо, що автору 

варто біло більш детально підійти до розробки методів розрахунку цієї групи 

показників.

5. Використання шкали Харрінгтона для шкалювання та розподілу комірок 

матриці (с. 108 дисертації) є дискусійним, оскільки розкид вихідних даних повинен 

відповідати експоненціальному закону розподілу і тільки в цьому разі можливо з 

достатнім ступенем достовірності використовувати шкалу Харрінгтона. Проте у 

дисертації не доведено це твердження.

6. При застосування методу аналізу ієрархій (с. 139 -  141 дисертації та 

підрозділ 3.3 дисертації) не вказано, скільки експертів було залучено до оцінювання 

корисності та які міру узгодженості думок вони забезпечили.

7. В якості основи для розрахунку економічного ефекту і ефективності 

аутсорсингу автором прийнято метод розрахунку МРУ і індекса рентабельності 

інвестицій РІ. Але ці показники враховують грошові потоки проектів, а у формулах 

3.12 і 3.13 авто'р оперує поняттями доходів і витрат, що не є тотожними поняттями 

грошовим потокам.

8. Кількість використаних літературних джерел доцільно було б збільшити, 

посилити їх перелік тими з наукових праць, які дисертантом опрацьовано з



іншомовних першоджерел, але не наведено у списку використаної літератури, 

оскільки 130 першоджерел є недостатнім для опрацювання актуального науково- 

практичного питання з управління аутсорсингом промислового підприємства.

У цілому викладені зауваження не зменшують як теоретичного, так і 

практичного значення здобутків дисертаційного дослідження, до того ж окремі з них 

можуть бути враховані в подальшій роботі автора.

8. Загальний висновок. Дисертація Прохоренко О.В. є самостійною 

завершеною науковою роботою, що має як наукове, так і прикладне спрямування, 

написаною на актуальну тему. Представлені в ній нові обґрунтовані результати у 

сукупності дозволяють вирішити важливе науково-практичне завдання щодо 

подальшого розвитку теоретичного і методичного забезпечення визначення та 

забезпечення ефективності виконання управлінських функцій на промисловому 

підприємстві з позицій можливості їх передачі на аутсорсинг. Дисертаційну роботу 

виконано на достатньо високому науковому рівні, в ній містяться результати, що 

мають науково-теоретичну новизну і практичну значущість.

Дисертація за змістом і якістю теоретичних та практичних розробок відповідає 

рівню робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Обрану 

тему дисертаційної роботи розкрито, мету дисертаційної роботи досягнуто, всі 

поставлені завдання виконано. Тема дисертації відповідає спеціальності 08.00.04 -  

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Подана до захисту дисертаційна робота характеризується науковим стилем, матеріал 

викладено в логічній послідовності, що забезпечує доступність його сприйняття. 

Структура, обсяг та оформлення роботи відповідають встановленим вимогам.

Наукові положення, що виносяться на захист, повністю відображені у 

публікаціях здобувана. Автореферат дисертації розкриває її основні положення та 

висновки, є ідентичним дисертації за структурою, змістом, не містить інформації, 

що відсутня у дисертаційній роботі.

Таким чином, дисертаційна робота Прохоренко Олени Вікторівни в цілому 

відповідає вимогам п. 9, 11, 12, 14 «Порядку присудження наукових ступенів і



присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» № 567 від 24.07.2013 

р., які висуваються до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук.

Враховуючи викладене, вважаю, що дисертаційна робота Прохоренко О.В. на 

тему «Управління аутсорсингом на машинобудівному підприємстві» заслуговує 

присудження її автору наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності).

Офіційний опонент
доктор економічних наук, професор,

О.М. Ястремська
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