
ВИСНОВОК  
рецензентів про наукову новизну, теоретичне та  

практичне значення результатів дисертації Госна Саліма Клемента 
на тему «Управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами на промисловому 
підприємстві», подану на здобуття освітньо-наукового ступеня «Доктор 

філософії» за спеціальністю 073 – Менеджмент 
 
Рецензенти: д-р екон. наук, професор Райко Д.В., канд. екон. наук, доцент 

Лінькова О.Ю. розглянули матеріали дисертаційної роботи Госна Саліма 
Клемента та дійшли висновку: 

 
1. Відповідність дисертації спеціальності, Подана робота відповідає 

спеціальності 073 Менеджмент і свідчить про набуття здобувачем 
компетентностей, передбачених проектом стандарту зі спеціальності 073 
Менеджмент на третьому (освітньо-науковому)  рівні вищої освіти. 

 
2. Науковий рівень дисертації та відповідність вимогам Постанови 

Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року No 167 «Про порядок 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії». 

Дисертаційна робота відповідає вимогам пп. 9, 10 чинного «Порядку 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» щодо 
отримання нових науково обґрунтованих теоретичних і практичних результатів. 

У роботі отримані нові науково-обґрунтовані результати, які в сукупності 
вирішують важливе науково-практичне завдання розвитку теоретичних 
положень та розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо управління 
взаємовідносинами зі стейкхолдерами на промисловому підприємстві. 

У процесі дослідження отримано такі найбільш суттєві результати: 
- дефініція стейкхолдерів і їх класифікація за їх розташуванням відносно 

підприємства, характером впливу, класом значущості, тривалістю взаємодії, 
рівнем задоволеності, рівнем підтримки та іншими ознаками6 що в сукупності 
сприяє розвитку теорії стейкхолдерів (с. 17, 22-24); 

- концептуальні положення системного підходу до управління 
взаємовідносинами зі стейкхолдерами, що відрізняються змістом, об’єктами, 
цілями й завданнями, принципами, підходами, методами управління, 
інформаційними системами (с. 50); 

- науково-методичний підхід до оцінки задоволеності економічних 
інтересів стейкхолдерів підприємства кондитерської промисловості, що 
базується на системі відносних показників рівня та динаміки, а також критеріях 
прийняття рішень щодо задоволеності економічних інтересів власників, 
персоналу, інвесторів, держави, клієнтів, постачальників і інших зацікавлених 
сторін (С. 73-76); 



- матричний підхід до вибору стратегій зростання задоволеності 
інтересів стейкхолдерів підприємства кондитерської промисловості на основі 
моделювання трикомпонентного показника рівня задоволеності економічних, 
соціальних і екологічних інтересів стейкхолдерів промислових підприємств, 
побудови матриці «первинні - вторинні інтереси» з метою обґрунтування типу 
поведінки підприємства щодо розвитку взаємовідносин зі стейкхолдерами (с. 
131-135); 

- науково-методичний підхід до обґрунтування стратегій задоволення 
інтересів власників та інших груп стейкходерів, що відрізняється їх типізацією 
за залежністю від підприємства (владний, взаємозалежний, малозалежний, 
підвладний) та позиціюванням у матриці «власники – інші стейкхолдери» с, 
145-153). 

Обґрунтованість наукових положень, висновків та практичних 
рекомендацій. Наведені в дисертаційній роботі теоретичні докази ґрунтуються 
на результатах узагальнення праць провідних науковців з досліджуваної 
проблеми, нормативно-правових документів. Основні теоретичні положення, 
висновки та пропозиції мають достатню наукову обґрунтованість, що 
підтверджується логікою наведених доказів, достатньою аргументованістю, 
мотивованим використанням теоретичної, практичної і законодавчої бази. 
Результати прикладних досліджень одержано на підставі використання 
економіко-статистичних, графічних методів і моделей, які адекватно описують 
процеси оцінки інтересів стейкхолдерів та управління взаємовідносинами з 
ними на промислових підприємствах.  

 
3. Теоретичне значення отриманих результатів. До основних 

теоретичних результатів дисертації можна віднести  авторський підхід до 
дефініції поняття «стейкхолдер» як фізичної або юридичної особи, із якою 
взаємодіє підприємство та яка здатна вплинути на досягнення цілей діяльності 
підприємства, склад його ресурсів або стратегію (с. 17); концептуальні 
положення управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами на основі 
системного підходу (с. 50), класифікацію стейкхолдерів за характером впливу, 
відношенням до діяльності підприємства, спроможністю підприємства обирати 
суб’єктів для взаємодії та іншими ознаками (с. 22-24). Отримані результати в 
сукупності розвивають теорію стейкхолдерів і формують теоретичне підґрунтя 
управління взаємовідносинами з ними. 

 
4. Практичне значення і апробація отриманих результатів. Цінність 

отриманих результатів та їх значущість для теорії та практики підтверджується 
впровадженням основних результатів дисертаційного дослідження у практичну 
діяльність підприємства кондитерської промисловості ПрАТ «Харків’янка» та 
навчальний процес кафедри менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ».       



Наукові положення апробовані на 6 міжнародних і всеукраїнських 
наукових конференціях. 

 
5. Повнота викладення наукових і прикладних результатів дисертації 

в опублікованих працях. За результатами дисертаційного дослідження 
опубліковано 9 робіт, з яких 3 статті, 1 з яких у періодичному науковому 
виданні ЄС за науковим напрямом дисертації, 2 – у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових фахових видань України, 6 – тези доповідей.  

Основні положення опубліковані у наступних наукових фахових 
виданнях: 

1. European Cooperation. – Warsaw, Poland.  Періодичне наукове видання 
країни Європейського Союзу з економіки та менеджменту, що відповідає 
науковому напряму, за яким підготовлено дисертацію. Міжнародна індексація 
журналу: ERIH PLUS, Index Copernicus, ROAD. 

2. Проблеми і перспективи економіки та управління. – Чернигів, ЧНТУ. 
Видання включено до Переліку наукових фахових видань, затвердженого 
Наказом МОН України від 28.12.2017 р. № 1714. Міжнародна індексація 
журналу: eLIBRARY.RU, Google scholar, Index Copernicus, BASE (Bielefeld 
Academic Search Engine). 

3. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: 
зб. наук. пр. – Харків: ХДУХТ. Видання включено до Переліку наукових 
фахових видань, Наказом МОН України №1301 від 15.10.2019 р. Категорія "Б". 
Міжнародна індексація журналу: Google scholar, Index Copernicus, ResearchBib. 

У наукових публікаціях автором висвітлено наукові результати, які 
раніше не опубліковані в інших наукових публікаціях, що дозволяє їх 
зарахувати як результати, отримані за темою дисертації. 

У працях, опублікованих у співавторстві, внесок здобувача полягає у 
наступному: розроблено методичний інструментарій оцінки рівня задоволення 
економічних, соціальних та екологічних інтересів стейкхолдерів підприємства, 
а також їх узагальненої оцінки на основі трикомпонентного показника; 
систематизовано основні підходи до ідентифікації ключових стейкхолдерів і 
виділено ті з них, які можуть бути застосовані для кондитерських підприємств; 
розроблено карту ключових стейкхолдерів підприємств кондитерської 
промисловості за їх пріоритетністю на основі критеріїв «влада», «інтереси», 
«значимість»; обґрунтовано методичний інструментарій оцінки рівня 
задоволення економічних інтересів стейкхолдерів підприємств кондитерської 
промисловості та здійснено його апробацію. 

Кількість та зміст публікацій свідчать про те, що опублікування 
результатів дисертації Госна С.К. є достатньо повним і відповідає вимогам 
пункту 11 чинної Постанови КМУ від 06 березня 2019 р. № 167 «Порядок 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».  
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