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1. Актуальність теми дисертаційної роботи. 

Однією з особливостей сучасного розвитку економіки в умовах 

глобалізації є значне підвищення рівня конкуренції майже в усіх галузях і, 

особливо, у промисловості. Для успішного функціонування підприємству 

промисловості необхідна дієва ефективна комплексна система управління 

його діяльністю. Саме ефективне управління забезпечує інтеграцію всіх 

економічних процесів на підприємстві, підсилює його адаптивність і 

конкурентоспроможність. У цьому контексті значним і суттєвим для 

підприємств промисловості є ефективне управління взаємовідносинами з 

їхніми стейкхолдерами. Сьогодні для більшості промислових підприємств 

актуальними стають питання довготривалого стійкого розвитку, які 

вимагають більш глибокого опрацювання процесів управління їхніх 

взаємовідносин із різними групами стейкхолдерів. Особливого значення 

набуває вдосконалення системи управління взаємовідносинами зі 

стейкхолдерами, яка передбачає гармонічне врахування їхніх інтересів швидке 

та гнучке реагування на їхні постійні зміни. Тому дослідження різних аспектів 



2 

управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами на промислових 

підприємствах є вельми актуальним. 

Тема дисертаційної роботи відповідає засобам реалізації «Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020»» в частині відповідальності бізнесу, 

зокрема підтримці та розвитку держави, бізнес-середовища та громадянського 

суспільства, сумлінній сплаті податків, здійсненні ефективного інвестування в 

економіку держави, дотриманні принципів чесної праці та конкуренції, що 

досягається урахуванням інтересів стейкхолдерів під час взаємодії з 

промисловим підприємством. 

Обрана тема дисертаційної роботи йде в розрізі досягнення цілі 1.3. 

Вдосконалення методів господарювання «Стратегії розвитку промислового 

комплексу України на період до 2025 року» (проект КМУ), оскільки однією з 

принципових проблем української промисловості є недостатня управлінська 

ефективність, зокрема застарілі підходи до організації виробничої, 

комерційної діяльності, управління персоналом, ресурсами тощо. 

Вдосконалення процесів управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами 

має бути важливою запорукою розвитку промисловості, оскільки зробить її 

більш ефективною та конкурентоздатною. 

Реалізація «Стратегії розвитку експорту продукції сільського 

господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 

2026 року» (Розпорядження КМУ від 10 липня 2019 р. № 588-р) у частині 

підвищення конкурентоспроможності продукції не можлива без організації 

ефективної взаємодії між усіма стейкхолдерами підприємства харчової 

промисловості. У зв’язку з цим обрана тема дисертаційної роботи сприятиме 

досягненню даної мети Стратегії. 

На актуальність теми дисертації також вказує використання матеріалів 

дослідження під час розроблення наукових тем кафедри менеджменту та 

оподаткування Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», а саме: «Формування інтегрованих систем 

управління підприємствами» (номер державної реєстрації 0118U002407). 
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Зокрема здобувачем здійснено оцінювання рівня задоволення інтересів 

стейкхолдерів підприємств. 

Матеріали наукового дослідження дисертанта використано також і під 

час розроблення держбюджетної теми Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» «Управління розвитком промислового 

підприємства» (номер державної реєстрації № 0116U005544), у межах якої 

здобувачем визначено проблеми ідентифікації та здійснено систематизацію 

класифікаційних ознак стейкхолдерів на підприємстві. 

  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, що сформовані в дисертації 

Основні теоретичні і практичні розробки здобувача спираються на 

критичне узагальнення наукових праць передусім зарубіжних вчених і 

фахівців-практиків із проблем управління взаємовідносинами зі 

стейкхолдерами, дані Державної служби статистики України, звітні дані 

досліджуваних підприємств кондитерської промисловості, результати 

експертного опитування керівників і фахівців, матеріали періодичних видань, 

інтернет-ресурсів. Загальна кількість використаних джерел складає 155 

найменувань. 

Обґрунтованість основних висновків дослідження базується на 

глибокому знанні та розумінні методологічного підґрунтя досліджуваної 

проблеми, об’єкта і предмета дослідження, а також розумінні дисертантом 

усієї сукупності проблем, що стосуються теорії і практики управління 

взаємовідносинами зі стейкхолдерами на промисловому підприємстві. 

Для вирішення поставлених завдань було використано методи наукової 

абстракції, дедукції, аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, 

діалектичний морфологічного аналізу, емпіричних досліджень (вимірювання, 

порівняння), економіко-статистичні методи (групування, статистичного 

спостереження, динамічного, порівняльного та структурного аналізу, описової 

статистики), графічний, маркетингових досліджень (анкетування та 
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опитування), інтегральної оцінки та матричного позиціонування. Разом із 

використанням сучасних комп’ютерних технологій це забезпечило 

всебічність, комплексність і об’єктивність проведеного дослідження. 

Звертає на себе логічна побудова дослідження, що розкриває сучасні 

підходи до проведення аналізу проблем управління взаємовідносинами зі 

стейкхолдерами та перспективних підходів до їхнього вирішення. У першому 

розділі узагальнено наукові погляди на теорію стейкхолдерів, їхнє визначення, 

класифікації; систематизовано групи та інтереси стейкхолдерів щодо 

можливості їхнього врахування під час управління взаємовідносинами з ними 

на підприємстві; узагальнено теоретичні положення та розкрито зміст 

управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами із позицій системного 

підходу, з докладним обґрунтуванням усіх складових елементів. У другому 

розділі здійснено ідентифікацію ключових стейкхолдерів підприємств 

кондитерської промисловості, їхню пріоритизацію, досліджено передумови 

розвитку кондитерської промисловості України; розроблено науково-

методичний підхід і обґрунтовано систему показників оцінки задоволеності 

економічних інтересів ключових стейкхолдерів у підприємствах 

кондитерської промисловості; оцінено рівень задоволеності соціальних та 

екологічних інтересів ключових стейкхолдерів у підприємствах кондитерської 

промисловості. У третьому розділі обґрунтовано вибір стратегій зростання 

задоволеності інтересів стейкхолдерів підприємства кондитерської 

промисловості; сформовано організаційно-економічні засади вибору стратегій 

поліпшення взаємодії між власниками та іншими ключовими стейкхолдерами 

підприємства кондитерської промисловості; розроблено рекомендації щодо 

забезпечення ефективності управління взаємовідносинами з ключовими 

стейкхолдерами підприємства кондитерської промисловості. 

Вищезазначене дозволяє дійти висновку про системний характер 

дослідження, високий ступінь обґрунтованості та достовірності отриманих 

наукових положень і висновків, теоретичних та практичних рекомендацій, про 

високий науковий рівень і економічну грамотність здобувача. 
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Новизна отриманих результатів досліджень. 

Обравши за мету обґрунтування теоретичних засад і розробку науково-

методичних підходів до вдосконалення системи управління 

взаємовідносинами між стейкхолдерами на промисловому підприємстві, автор 

сформулював коло наукових і практичних завдань. Їхня реалізація дозволила 

отримати результати, які свідчать про наукову новизну, практичне значення та 

наявність предмету прилюдного захисту. Серед найбільш значущих положень 

дисертаційної роботи варто зазначити: 

Уточнено поняття «стейкхолдер» (с. 17–18). Результати дослідження 

поняття стейкхолдер та зацікавлені сторони дозволили розглядати 

стейкхолдера як фізичну або юридичну особу із якими взаємодіє підприємство 

та які здатні вплинути на досягнення цілей діяльності підприємства, склад 

його ресурсів або стратегію. Таке розуміння стейкхолдера сприяє більш чіткій 

ідентифікації зацікавлених сторін підприємства та створює підґрунтя для 

їхньої класифікації; 

Набула подальшого розвитку класифікація груп стейкхолдерів (с. 22–

24). Автором систематизовано існуючі класифікаційні ознаки стейкхолдерів, а 

також додано власні, зокрема за рівнем задоволеності. Дана ознака 

використовувалася під час обґрунтування автором науково-методичних 

підходів до оцінки задоволеності економічних інтересів та вибору стратегій 

зростання задоволеності інтересів стейкхолдерів. 

Удосконалено концептуальні положення системного підходу до 

управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами (с. 35–38, 43–44, 47–49, 50, 

53–54). Автором на засадах системного підходу виокремлено основні 

елементи системи управління взаємовідносинами та на основі аналізу 

здійснено обґрунтування змісту, об’єктів, цілей і завдань, принципів, підходів, 

методів управління, інформаційних системам, а також запропоновано етапи 

управління. Такий підхід дозволив сформувати теоретичне підґрунтя 

управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами на промислових 

підприємствах. 
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Обґрунтовано науково-методичний підхід до оцінки задоволеності 

економічних інтересів стейкхолдерів підприємства кондитерської 

промисловості (с. 72–77). Використання даного підходу передбачає 

розрахунок системи відносних показників кількісної оцінки задоволення 

економічних інтересів стейкхолдерів підприємства кондитерської 

промисловості. На основі розрахованих показників автор пропонує формувати 

матриці задоволення економічних інтересів держави, персоналу, власників, 

інвесторів, клієнтів, постачальників, конкурентів підприємств кондитерської 

промисловості. За результатами позиціювання можливо визначити баланс 

внесків і стимулів у реалізації економічних інтересів ключових стейкхолдерів, 

а також виявити слабкі позиції підприємств кондитерської промисловості у 

формуванні взаємовідносин із ними. 

Обґрунтовано науково-методичний підхід до вибору стратегій 

зростання задоволеності інтересів стейкхолдерів підприємства кондитерської 

промисловості (с. 125–135). Автором запропоновано розрахунок 

трикомпонентного показника рівня задоволеності економічних, соціальних і 

екологічних інтересів стейкхолдерів промислових підприємств, завдяки чому 

здійснюється матричне співставленні задоволення їхніх первинних і 

вторинних інтересів. За результатами позиціювання можливо обґрунтувати 

тип поведінки підприємства кондитерської промисловості залежно від типу 

задоволеності його стейкхолдерів. 

Удосконалено науково-методичний підхід до обґрунтування стратегій 

задоволення інтересів власників та інших груп стейкхолдерів (с. 144–152). 

Автором запропоновано здійснювати типізацію стейкхолдерів за залежністю 

від підприємства (владний, взаємозалежний, малозалежний, підвладний) та 

їхнє подальше позиціювання в матриці «власники — інші стейкхолдери» з 

подальшим обґрунтуванням вибору стратегії поведінки підприємства щодо 

задоволення інтересів його ключових стейкхолдерів. 
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Практичне значення роботи і використання результатів 

дослідження 

Теоретична значимість отриманих результатів дослідження зумовлена 

новизною розроблених у дисертації науково-методичних підходів, 

можливістю широкого їхнього застосування як у проведенні подальших 

досліджень, так і в практичній діяльності промислових підприємств. 

Практичне значення полягає в прикладному характері таких розробок: 

науково-методичний підхід до оцінки задоволеності економічних інтересів 

стейкхолдерів підприємства кондитерської промисловості; система 

показників кількісної оцінки задоволеності економічних інтересів 

стейкхолдерів підприємства кондитерської промисловості; науково-

методичний підхід до вибору стратегій зростання задоволеності інтересів 

стейкхолдерів підприємства кондитерської промисловості. 

Впровадження в практику методичних розробок здобувача сприяють 

підвищенню ефективності управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами 

промислових підприємств, про що свідчать результати використання 

авторських розробок та рекомендацій у практичній діяльності підприємства 

кондитерської промисловості ПрАТ «Харків’янка», що підтверджується 

документами про впровадження (довідка № 13–09 від 05.09.2019 р.). 

  

Повнота викладу основних результатів дисертації 

За темою дисертації опубліковано 9 робіт, у тому числі одна стаття в 

періодичному науковому виданні іншої держави, яка входить до 

Європейського Союзу (Польща) з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача; 2 статті в наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України; 6 тез доповідей. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише результати, які 

були отримані здобувачем особисто. Публікації повністю відображають зміст, 

основні положення та наукову новизну дисертаційної роботи. Результати 

дослідження підтверджено їхньою широкою апробацією, обговоренням та 
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схваленням на 6 науково-практичних конференціях різного рівня. 

Опубліковані матеріали повністю відображають зміст дисертаційної роботи та 

відповідають вимогам пункту 11 Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167. 

 

Дискусійні положення та зауваження 

Відмічаючи змістовність представленої до захисту дисертації, 

обґрунтованість її основних положень і, враховуючи необхідність подальшого 

удосконалення процесу управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами на 

промисловому підприємстві, слід зазначити певні недоліки та дискусійні 

питання: 

1. У підрозділі 1.2 автором запропоновано модель стейкхолдера (рис.1.2, 

стор. 26), проте в наступних розділах дисертаційної роботи ці дослідження не 

знайшли належної уваги. 

2. Додаткового більш змістовного обґрунтування, на нашу думку, 

потребує система показників оцінки економічних інтересів стейкхолдерів 

підприємства кондитерської промисловості (стор. 74–76). 

3. У підрозділі 2.3 здобувачем здійснено оцінку рівня задоволеності 

соціальних та екологічних інтересів вибіркової сукупності підприємств 

кондитерської промисловості методом опитування (стор. 107–108, додатки Б, 

В). Проте зі змісту дисертації не зрозуміло, наскільки універсальним є такий 

підхід. 

4. У підрозділі 3.1 наводиться науково-методичний підхід до вибору 

стратегій зростання задоволеності інтересів стейкхолдерів підприємства 

кондитерської промисловості, що на відміну від існуючих, ґрунтується на 

трикомпонентному показнику рівня задоволеності економічних, соціальних і 

екологічних інтересів стейкхолдерів промислових підприємств, матричному 

співставленні задоволення їхніх первинних і вторинних інтересів і дозволяє 

обґрунтувати тип поведінки підприємства залежно від типу задоволеності 
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його стейкхолдерів (стор. 125–135). Хоча у дослідженні і апробовано цей 

підхід (стор. 135–144), проте вважаємо доречним більш чітке обґрунтування 

переваг від його впровадження. 

5. У підрозділі 3.2 здобувачем пропонується інструментарій 

обґрунтування стратегій задоволення інтересів власників та інших груп 

стейкхолдерів (стор. 144–152). Такий підхід, безумовно, дозволяє більш 

органічно будувати взаємовідносини зі стейкхолдерами підприємств 

кондитерської промисловості. Але, на нашу думку, здобувачу слід було б 

також надати конкретні інструменти гармонізації інтересів власників та інших 

стейкхолдерів та оптимізації кількісних оцінок таких інтересів. 

6. У підрозділі 3.3 здобувачем надаються рекомендації щодо побудови 

взаємовідносин зі стейкхолдерами на підприємствах кондитерської 

промисловості на базі Стандарту АА1000SES 2015 з імплементацією власних 

наробок (стор. 158–163). Проте для надання більшої практичної значущості 

рекомендаціям щодо розробки системи управління взаємовідносинами зі 

стейкхолдерами було б корисним дослідити питання належного 

інформаційного забезпечення супроводу всіх етапів. 

Водночас, наведені зауваження мають частковий характер, не знижують 

високий науковий рівень дисертаційної роботи та не впливають на її загальну 

позитивну оцінку. 

  

Загальна оцінка роботи та її відповідність нормативним вимогам 

Дисертаційна робота Госн Саліма «Управління взаємовідносинами зі 

стейкхолдерами на промислових підприємствах» є завершеним, самостійним 

дослідженням, виконаним на високому науковому рівні, містить нові, не 

захищені раніше науково обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують 

наукове завдання щодо вдосконалення системи управління 

взаємовідносинами зі стейкхолдерами на промисловому підприємстві. 

Враховуючи зазначене, вважаємо, що за структурою, змістом, обсягом, 

науковою новизною та оформленням дисертаційна робота «Управління 
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