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1. ВСТУП 

Цей висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації підготовлено рецензентами відповідно до положення 

пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

6 березня 2019 р. № 167, та надає оцінку відповідності дисертації вимогам 

пунктам 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 167. 

Підстава для проведення попередньої експертизи дисертації – пункт 7 

Протоколу засідання вченої ради НТУ «ХПІ» № 2 від 26.02.2021р. 

(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vr/archives/2611). 

 

2. НАДАНІ ЗДОБУВАЧЕМ ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ 

2.1. Здобувач надав структурному підрозділу, де проводилася 

попередня експертиза дисертації, наступні документи: 

- дисертацію; 

- висновок наукового керівника; 

- академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової 

програми. 

2.2. Здобувач надав структурному підрозділу, де проводилася 

попередня експертиза дисертації, наступні додаткові матеріали: 

- копії наукових публікацій здобувача із зазначенням вихідних даних 

відповідних видань. 

 

3. РОЗГЛЯД ДИСЕРТАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ  

3.1. Наукова новизна дисертації 

3.1.1. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, що 

виконана у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці 

на правах рукопису, на вирішення науково-практичного завдання розвитку 
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теоретичних положень та розробки науково обґрунтованих рекомендацій 

щодо оцінки впливу корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) на 

конкурентоспроможність підприємства. 

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

- удосконалено науково-методичний підхід до динамічного оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства, що на відміну від існуючих підходів, 

базується на бенчмаркінгових оцінках темпів зміни показників 

конкурентоспроможності після офіційного прийняття підприємством до 

використання концепції КСВ порівняно зі зміною аналогічних 

середньогалузевих показників та дозволяє визначити відносний вплив 

впровадження концепції КСВ у загальну конкурентоспроможність 

підприємства; 

- набула подальшого розвитку періодизація формування теорії та 

практики КСВ, що на відміну від існуючих підходів, враховує якісні зміни у 

розумінні та застосуванні принципів КСВ та сприяє визначенню її 

особливостей, пов'язаних із розвитком регуляторного та інституційного 

середовища; 

- набула подальшого розвитку систематизація взаємозв'язків між 

принципами Глобального договору та напрямами КСВ, яка відрізняється 

урахуванням чинників прямого та непрямого впливу та дозволяє 

спрямовувати управлінські рішення з реалізації КСВ ініціатив на визначені 

цілі стійкого розвитку підприємства; 

- набув подальшого розвитку сценарний підхід до впровадження 

принципів КСВ на підприємстві на рівні бізнес-процесів, що на відміну від 

існуючих розробок, передбачає попереднє визначення сценарію розвитку 

підприємства за допомогою матричного методу (виживання, стабілізація або 

зростання) та дозволяє залежно від бажаного сценарію сформувати портфель 

ініціатив з реалізації різних завдань КСВ; 

- набув подальшого розвитку науково-методичний підхід до 

обґрунтування показників оцінки конкурентоспроможності підприємства, 
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який відрізняється використанням лонгіт'юдного контент-аналізу 

наукометричних баз Scopus (квартиль Q1) та Web of Science за декілька 

десятиріч та дозволяє підвищити достовірність та обґрунтованість 

результатів оцінки; 

- набули подальшого розвитку теоретико-методичні засади вибору 

моделі КСВ для підприємства, які на відміну від існуючих розроблені на базі 

методу аналізу ієрархій та дозволяють приймати рішення щодо 

запровадження принципів КСВ на основі моделі TBL, теорії стейкхолдерів 

або піраміди Керола. 

. 

3.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

3.2.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

підтверджено участю здобувача: 

ДР № 0116U005544 «Управління розвитком промислового 

підприємства» 

ДР № 0118U002407 «Формування інтегрованих систем управління 

підприємствами»  

3.2.3. Результати дисертації здобувача використовуються, про що 

свідчать відповідні документи (наведені у додатку Є дисертації): 

- у діяльність фармацевтичної компанії «Здоров’я» (довідка № 10418 

від 08.02. 2021 р.) та впроваджені у навчальний процес НТУ «ХПІ» (акт від 

09.03.2021).  

3.3. Аналіз дисертації на відповідність вимогам 

Аналіз дисертації проводився на відповідність вимогам пунктів 10, 12 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019р. 

№167 та положення Вимоги до оформлення дисертації затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017р. № 40. 

Оформлення дисертаційної праці в цілому відповідає Вимогам до 

оформлення дисертації затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 
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України 12.01.2017р. № 40. 

Виявлені зауваження були виправлені або є незначущі. 

Проведений аналіз свідчить, що дисертація в цілому відповідає вимогам 

пунктів 10, 12 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 

2019р. № 167, та положенню Вимоги до оформлення дисертації, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017р. № 40. 

3.4. Аналіз наукових публікацій на відповідність вимогам 

3.4.1. Основні наукові і практичні результати досліджень опубліковані 

у період з 2018 року по 2020 ріку в 18 роботах, серед яких: 3 статті у 

наукових фахових виданнях України, 3 статті у періодичних наукових 

виданнях інших держав (у тому числі одна проіндексована у базі Scopus), 12 

– у матеріалах конференцій. 

3.4.2. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові 

результати дисертації: 

 

1 Brin, P. V., & Nehme, M. N. (2018). Corporate and governmental social 

responsibility: possible approaches to unemployment reduction. Бізнес-навігатор, 

(2-2), 71-75. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/50102/1/BN_2018_2-2_Brin_Corporate.pdf   

Здобувачем запропоновано механізм зменшення безробіття шляхом 

використання концепції КСВ 

2 Brin, P., & Nehme, M. N. (2019). Corporate social responsibility: analysis 

of theories and models. EUREKA: Social and Humanities, (5), 22-30. URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/50106/1/Eureka_SH_2019_5_Brin_Corporate.pdf  

Здобувачем проведено компаративний аналіх основних концепцій КСВ 

3 Brin, P. V., & Nehme, M. N. (2019). Hisorical development of the 

corporate cocial responsibility consept Науково-практичний журнал 

"Причорноморські економічні студії". 48 (3). 7-14 URL: 
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http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/45957/1/PES_2019_48_3_Brin_Historical.pdf   

Здобувачем затропоновано періодизація формування теорії та 

практики КСВ 

4 Брінь, П. В., Прокоп, М. В., & Нехме, М. Н. (2019). Динамічне 

оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник 

Ужгородського нацонального університету. Серія Міжнародні економічні 

відносини і світове господарство. 28 (1) С. 62-68 URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/46137/1/Nauk_visnyk_UNU_2019_28_1_Brin_Dynamichne.pdf  

Здобувачем затропоновано методичний підхід динамічної оцінки 

конкурентоспроможності підприємства 

5 Brin, P., Nehme, M., & Polančič, G. (2020). Corporate Social 

Responsibility as an Instrument of Increasing Country Competitiveness. Torun 

International Studies, 1(13), 131-150. URL: 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSM/article/download/TIS.2020.010/25

921   

Здобувачем досліджено стан КСВ в Україні, сформовано засади 

впровадження концепції КСВ 

6 Brin, P., Prokhorenko, O., Nehme, M., & Trabulsi, H. (2020). Strategic 

contribution of a business process to company’s performance. Journal of 

Information Technology Management, 12(3), 82-99. URL: 

https://jitm.ut.ac.ir/article_76296_bff9dffe0c0e7bacc739e2ad65b32535.pdf   

Здобувачем запропоновано методичний підхід щодо класифікації 

бізнес-процесів 

 

3.4.3. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

7 Nehme M. N. (2019) New percieves for corporate social responsibility 

approaches in developing countries. Стратегія бізнесу: футурологічні виклики : 



9 
 

зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (20-22 листопада 2019 р., 

Київ), 352-361. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51608  

8 Nehme M. N. (2019) Corporate social responsibility perspectives. Новини 

сучасної науки : зб. тез доп. 31-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (03 

червня 2019 р., Вінниця), 5-10, URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51609  

9 Brin P. ,& Nehme M. (2020) Corporate social responsibility pillars in the 

Ukrainian bank industry Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики : зб. тез доп. 7-ї міжнар. наук.-практ. конф., (20 березня 2020 р. , 

Харків), 4, URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/46167/1/Brin_Corporate_social_2020.pdf    

Здобувачем проведено дослідження впровадження концепції КСВ 

фінансовими установами 

10 Nehme M. N. (2020) CSR and innovation: an integrative role for 

maintaining sustainability. Конкурентоспроможна модель інноваційного 

розвитку економіки України : матеріали 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф., (14 

квітня 2020 р., Кропивницький ) 254-256, URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/51611/1/Nehme_CSR_2020.pdf    

11 Nehme M. N. (2020) Corporate social responsibility: supporting role for 

society and government in emergency cases. Сучасні технології менеджменту, 

інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в 

умовах євроінтеграції : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (16-

17 квітня 2020 р., Черкаси), 417-419. URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51613 . 

12 Brin P., & Nehme M. N. (2020) The integration between corporate social 

responsibilty and sustainable development goals  Стратегічні імперативи 

сучасного менеджменту : зб. матеріалів 5-ї міжнар. наук.-практ. конф., (23-24 

квітня 2020 р., Київ) 177-181. URL: 
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http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/46142/1/Brin_The_integration_between_2020.pdf   

Здобувачем досліджено взаємозв'язки між принципами Глобального 

договору та напрямами КСВ 

13 Brin P., & Nehme M. N. (2020) Corporate social responsibilty: an urgent 

need for mandtaory activating. Модернізація економіки: сучасні реалії, 

прогнозні сценарії та перспективи розвитку : матеріали 2-ї Міжнар. наук.-

практ. конф., (28 квітня 2020 р., Херсон), 384-386. URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/51607/1/Brin_Corporate_2020.pdf   

Здобувачем запропоновано заходи щодо сприяння впровадженню 

обов’язкового використання концепції КСВ 

14 Nehme M. N. (2020) Corporate social responsibility: tactics for 

sustainability World development of science and technology : abstr. of the 2th 

Intern. sci. and practical conf., (May 18-19, 2020, Chicago), 43-48.  URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51614.  

15 Brin P. ,& Nehme M. (2020) Organizational-economic mechanism of 

introducing corporate social responsibility approach in a company. Стратегічні 

пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних 

перетворень глобального середовища : матеріали 9-ї Міжнар. наук.-практ. 

конф. (25 вересня 2020 р., Одеса) 7-10, URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/48545/1/Brin_Organizational_2020.pdf  

Здобувачем запропоновано послідовність дій щодо впровадження 

концепції КСВ на підприємстві 

16 Брінь П. В.,& Нехме М.Н. (2020) Динамічне оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства при використанні інструментів 

корпоративної соціальної відповідальності . Проблеми формування та 

реалізації регіональної економіки : зб. матеріалів 3-ї Міжнар. наук.-практ. 

конф., (26 вересня 2020 р. Запоріжжя ) 41-45. URL: 
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http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/48490/1/Brin_Dynamichne_otsiniuvannia_2020.pdf  

Здобувачем запропоновано підхід динамічного оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства 

17 Нехме М. Н. ,& Брінь П. В. (2020) Стандартизація у сфері 

корпоративної соціальної відповідальності  Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. 28-ї міжнар. наук.-практ. 

конф. MicroCAD–2020 (28-30 жовтня 2020 р., Харків), 216. URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/49246/1/MicroCAD_2020_Nekhme_Standartyzatsiia.pdf  

Здобувачем досліджено стандарти у сфері КСВ 

18 Брінь П. В., & Нехме М. Н. (2020) Корпоративна соціальна 

відповідальність: сучасний погляд Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров'я : тези доп. 28-ї міжнар. наук.-практ. конф. 

MicroCAD–2020 (28-30 жовтня 2020 р., Харків), 47. URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/49245/1/MicroCAD_2020_Brin_Korporatyvna.pdf 

Здобувачем досліджено сучасний стан концепції КСВ та можливість 

використання КСВ як інструменту підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. 

 

Наведені публікації містять результати безпосередньої роботи 

здобувача на окремих етапах дослідження, повною мірою відображають 

основні положення та висновки роботи. Авторська участь здобувача в 

опублікованих наукових працях погоджена зі співавторами. 

3.4.5. Повнота опублікованих результатів дисертації 

Матеріали дисертації були надані для широкого ознайомлення 

фахівцям і спеціалістам, а результати та основні положення її повністю 

висвітлені у друкованих виданнях.  
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Вважаємо, що 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. 

3.5. Висновки за розглядом дисертації та наукових публікацій: 

Дисертаційна робота є закінченою науково-дослідною роботою, що 

відповідає спеціальності 073 – Менеджмент, виконана на високому 

науковому рівні з використанням комплексу сучасних методів дослідження. 

Наукові положення підтверджуються експериментальними даними, що 

свідчить про достовірність одержаних результатів. 

Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та наукових 

публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації не 

виявлено, про що свідчить аналіз перевірки дисертації на плагіат. 

Надані здобувачем дисертація та наукові публікації відповідають 

вимогам пунктів 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167. 

 

4. АПРОБАЦІЯ ДИСЕРТАЦІЇ 

4.1. Апробація матеріалів дисертації на конференціях 

Результати досліджень доповідались і були схвалені на 11 науково-

практичних конференціях різного рівня: Стратегія бізнесу: футурологічні 

виклики (2019 р., Київ), Новини сучасної науки (2019 р., Вінниця), 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (2020 р. , 

Харків), Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки 

України ( 2020 р., Кропивницький ), Сучасні технології менеджменту, 

інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в 

умовах євроінтеграції (2020 р., Черкаси), Стратегічні імперативи сучасного 

менеджменту (2020 р., Київ), Модернізація економіки: сучасні реалії, 
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прогнозні сценарії та перспективи розвитку (2020 р., Херсон), World 

development of science and technology (2020 р., Chicago), Стратегічні 

пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних 

перетворень глобального середовища (2020 р., Одеса), Проблеми формування 

та реалізації регіональної економіки (2020 р. Запоріжжя) Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я MicroCAD–2020 (2020 

р., Харків). 

 

4.2. Фаховий семінар для апробації дисертації 

Фаховий семінар для апробації дисертації проведено на засіданні 

кафедри «Менеджменту та оподаткування» НТУ «ХПІ» 25.03.2021 р.  

На фаховому семінарі для апробації дисертації здобувач викладав 

основні положення дисертації та відповів на запитання та зауваження. 

Фаховий семінар для апробації дисертації мав характер відкритої наукової 

дискусії, в якій прийняли участь рецензенти та науково-викладацький штат 

кафедри «Менеджменту та оподаткування» НТУ «ХПІ». 

За результатами фахового семінару дисертація здобувача була схвалена 

до захисту (Витяг з протоколу № 18 від 25.03.2021 р. засідання кафедри 

«Менеджменту та оподаткування» НТУ «ХПІ»).  

 
5. ВИСНОВКИ 

5.1. Дисертаційна робота є закінченою науково-дослідною роботою, що 

відповідає спеціальності 073 – Менеджмент, виконана на високому 

науковому рівні з використанням комплексу сучасних методів дослідження, 

обчислювальної техніки. Наукові положення підтверджуються 

експериментальними даними, що свідчить про достовірність одержаних 

результатів. 

5.2. Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та наукових 

публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації не 
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виявлено, про що свідчить аналіз перевірки дисертації на плагіат (content-

watch). 

5.3. Надані здобувачем дисертація та наукові публікації відповідають 

вимогам пунктів 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167 та положення Вимоги до оформлення 

дисертації затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2017 № 40. 

5.4. За результатами фахового семінару для апробації дисертації, згідно 

пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

6 березня 2019 р. № 167, дисертація здобувача схвалена до захисту. 

5.5. Рекомендуємо наступний склад ради:  

 
Голова ради: 

Прізвище ім’я по батькові Шипуліна Юлія Сергіївна 
Вчений ступінь, шифр, назва 
спеціальності, за якою захищена 
дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 – 
Економіка та управління підприємствами, 2018 р 

Вчене звання (за спеціальністю, 
кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри економічної кібернетики та 
маркетингового менеджменту, 2021 

Місце основної роботи, посада Професор кафедри економічної кібернетики та 
маркетингового менеджменту 
Перший рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Краснокутська Наталія Станіславівна 
Вчений ступінь, шифр, назва 
спеціальності, за якою захищена 
дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 – 
Економіка та управління підприємствами, 2011 р 

Вчене звання (за спеціальністю, 
кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри економіки підприємств харчування 
та торгівлі 

Місце основної роботи, посада НТУ «ХПІ», завідувач кафедри менеджменту та 
оподаткування 
Другий рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Райко Діана Валеріївна 
Вчений ступінь, шифр, назва 
спеціальності, за якою захищена 
дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук 
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, 
2012 р 

Вчене звання (за спеціальністю, 
кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри економічної кібернетики та 
маркетингового менеджменту, 2014 р 

Місце основної роботи, посада НТУ «ХПІ», професор кафедри економічної кібернетики 
та маркетингового менеджменту 



15 
 

Перший опонент: 
Прізвище ім’я по батькові Ястремська Олена Миколаївна  
Вчений ступінь, шифр, назва 
спеціальності, за якою захищена 
дисертація, рік присудження 

Доктор економічних наук 
спеціальність – 08.06.01 – Економіка, організація і 
управління підприємствами, 2005 р,  

Вчене звання (за спеціальністю, 
кафедрою), рік присвоєння 

Професор по кафедрі економіки, організації та 
планування діяльності підприємства, 2006р. 

Місце основної роботи, посада 
Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця (м. Харків), завідувач кафедри 
менеджменту, логістики та інновацій  

Другий опонент: 
Прізвище ім’я по батькові Серпенінова Юлія Сергіївна 
Вчений ступінь, шифр, назва 
спеціальності, за якою захищена 
дисертація, рік присудження 

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – 
Гроші, фінанси і кредит, 2010 

Вчене звання (за спеціальністю, 
кафедрою), рік присвоєння 

Доцент кафедри бухгалтерського обліку та 
оподаткування, 2015 

Місце основної роботи, посада 
Сумський державний університет (м. Суми) 
Доцент кафедри бухгалтерського обліку та 
оподаткування 

 
 


	Висновок  тит.лист
	Висновок Нехме Мохамад нов
	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
	1. ВСТУП
	2. НАДАНІ ЗДОБУВАЧЕМ ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ
	3. РОЗГЛЯД ДИСЕРТАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
	3.1. Наукова новизна дисертації
	3.3. Аналіз дисертації на відповідність вимогам

	4. АПРОБАЦІЯ ДИСЕРТАЦІЇ
	4.1. Апробація матеріалів дисертації на конференціях

	5. ВИСНОВКИ


