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ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА  

на дисертаційну роботу Євтушенко Наталі Олександрівни 

 «Організаційно-економічний механізм консалтингової  

взаємодії підприємств України», представлену на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

 

1. Актуальність теми дисертації та її зв’язок з науковою тематикою 

 

Проблематику досліджень сучасного світу суттєво корегує системна 

трансформація економічної, інформаційно-технологічної, соціокультурної 

взаємодії у контексті парадигми розвитку у складному симбіозі сучасних 

економічних ідеологій. Тому саме на кількісних і якісних проявах взаємодії 

суб’єктів господарювання акцентується світовий дослідницький інтерес. 

 Інтелектуальний ресурс концентрується на проблематиці визначення 

імперативів взаємодії у межах формування високопрофесійного людського 

потенціалу, акселерується пошук адекватних моделей поведінки, що є підґрунтям 

успішної розбудови вітчизняного ринку консалтингу.  

Водночас саме підприємства телекомунікаційної галузі все більше 

потребують належного консалтингового забезпечення задля більш ефективного 

здійснення їх виробничої діяльності, зниження трансакційних витрат, 

раціоналізації бізнес-процесів та стабільного і прогнозованого розвитку.  

У такому контексті одним з визначальних факторів  забезпечення ефективної 

діяльності телекомунікаційних підприємств є  налагодження ефективного 

механізму взаємодії з консалтинговими компаніями як дієвими каталізаторами 

успіху  в умовах  диспропорційності та нерівномірності   розвитку галузі. 

Дослідження таких питань у вітчизняній науці поки ще не набуло належного 

розвитку. Таким чином, у дисертації Євтушенко Н.О.  висунута й по-новому 

вирішена актуальна науково-практична проблема, яка пов’язана з побудовою 

теоретичних, методологічних та методичних засад формування організаційно-

економічного механізму консалтингової взаємодії в сучасних умовах. 

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Державного університету телекомунікацій, зокрема:  

  держбюджетної нефінансованої НДР «Науково-методичні засади 

маркетингових досліджень ринку телекомунікаційних послуг» (№ держ. 

реєстрації 0117U004173); 

 госпдоговірної НДР «Розробка рекомендацій з надання консультаційних 

послуг з питань комерційної діяльності й керування»; 

 госпдоговірної НДР «Розробка алгоритму підвищення ефективності 

тизерної мережі шляхом створення моделі підбору релевантних оголошень» (№ 

держ. реєстрації 0119U100116),  

у яких особисто автором визначено проблематику консалтингової взаємодії  

телекомунікаційних підприємств України та запропоновано організаційно-

економічний механізм консалтингової взаємодії. 
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Це свідчить про високу науково-теоретичну цінність виконаного 

дослідження. 

 

2. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень 

 

За результатами ознайомлення з матеріалами дисертації, її авторефератом 

та публікаціями здобувача можна зробити наступні висновки. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і практичних 

рекомендацій, викладених дисертанткою, підтверджується проведеним детальним 

аналізом теоретичних концепцій і підходів до управлінського консультування, 

консалтингової взаємодії та бізнес-комунікацій, інтелектуального капіталу, 

управління інноваційним розвитком підприємств, теорії консалтингу, 

менеджменту та маркетингу, що викладені в наукових джерелах із 495 

найменувань, використанням наукових методів дослідження: загальнонаукових 

методів: історичного; компаративного аналізу; діалектичного, групування та 

теоретичного узагальнення; методів аналізу, синтезу, дедукції, та  спеціальних 

методів наукового пізнання: абстрактно-логічного, системного та процесного 

аналізу; статистично-економічного; фінансового аналізу, порівняння і 

прогнозування; методу експертного оцінювання (ієрархій та пріоритетів); 

системного аналізу та економіко-математичного моделювання 

Об’єкт, предмет, мета роботи логічно пов’язані та чітко окреслюють поле 

дослідження. Об’єктом дослідження виступає процес консалтингової діяльності 

підприємств. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та науково-

практичні засади формування й реалізації організаційно-економічного механізму 

консалтингової взаємодії підприємств України. 

Думки здобувача викладено послідовно, завдяки чому логіка дослідження є 

ясною та легко простежується. Наведені в роботі дані мотивовані ходом 

дослідження і надають уявлення про його результати. Висновки та рекомендації 

роботи достатньою мірою обґрунтовані, вони підтверджуються результатами 

апробації основних положень дисертації.  Сукупність зазначених обставин 

дозволяє стверджувати про обґрунтованість і достовірність отриманих результатів 

дослідження.  

Таким чином, пропозиціям, розробкам та висновкам, які представлені в 

дисертації Євтушенко Н.О., властива повнота та логічність викладення, достатній 

рівень обґрунтованості і достовірності, наукова новизна. 

 

3. Основні наукові результати, що одержані автором  
 

Наукова новизна результатів дослідження, одержаних автором, являє 

собою розробку комплексного підходу до вирішення проблеми розвитку 

теоретичної та методологічної бази формування організаційно-економічного 

механізму консалтингової взаємодії підприємств України, а також розробки 

науково обґрунтованих прогностичних рекомендації щодо його реалізації. 

У першому розділі дисертації  «Теоретичне підґрунтя організаційно-

економічного механізму консалтингової взаємодії» визначено економічну 
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сутність консалтингової взаємодії та викладено власну інтерпретацію поняттєво-

категоріального апарату теорії консалтингу; обґрунтовано зміст поняття 

«консалтингова взаємодія» відповідно до організації її проведення; побудовано 

концептуальну модель організаційно-економічного механізму консалтингової 

взаємодії підприємств. 

 Визиває інтерес запропонована здобувачем інтерпретація поняттєво-

категоріального апарату предметної області дослідження («консалтинг», 

«консалтингова послуга», «консалтинговий продукт», «маркетингова система 

взаємодії», «стандарт консалтингового обслуговування», «консалтинговий 

проект»),  що  дозволило науково обґрунтувати   сутність та складові процесу 

взаємодії консалтингової компанії та підприємства-замовника та визначити   

місце стандарту консалтингового обслуговування у ході реалізації схеми процесу 

взаємодії консалтингової компанії протягом дії консалтингового проекту (п.1.1). 

Наукове значення має  висунута автором гіпотеза щодо отримання ефекту 

комунікативної конвергенції, як результату вироблення спільної ідеї, 

взаємопорозуміння, продукування спільних комунікативних дій, тотожності 

мотиваційного відношення, ціннісної єдності учасників  комунікаційного 

процесу.  В розвиток теорії консалтингової взаємодії доведена її економічна 

сутність   як різновид бізнес-комунікацій та надана характеристика базових 

понять: «взаємодія суб’єктів господарювання», «консалтингова взаємодія», 

«комунікативний процес», «система комунікацій комунікативного процесу» та 

показано їхні взаємозв’язки у загальній схемі системи комунікацій внутрішнього 

та зовнішнього комунікативного процесу консалтингової взаємодії (п.1.2). 

Для розвитку науки консалтингу заслуговує позитивної оцінки 

запропоноване автором поняття організаційно-економічного механізму  

консалтингової взаємодії  та обґрунтовання його складових (цілі, забезпечення, 

методи, інструменти та важелі), розроблена концептуальна модель механізму 

консалтингової взаємодії між консалтинговою компанію та підприємством-

замовником, обґрунтовані зміст і співвідношення  її базових  складових  (п.1.3). 

У другому розділі дослідження «Аналіз передумов реалізації механізму 

консалтингової взаємодії» проведено моніторинг діяльності світової індустрії 

консалтингу та його регіонального сегменту; доведено особливості консалтингу в 

Україні та виявлено основні чинники впливу на його розвиток; переглянуто 

існуючу структурну позицію консалтингу у Національній інноваційній системі 

України та побудовано організаційну модель інституційного механізму 

консалтингу. 

Заслуговують особистого розгляду пропозиції автора щодо врахування   

зарубіжного досвіду розвитку індустрії консалтингу та його адаптації до 

регіональних реалій вітчизняного ринку консалтингу (п.2.1).  

Варто звернути увагу на наукову новизну, яка міститься у   розвитку 

науково-методичних засад структурної трансформації ринку консалтингу 

України: методика оцінки ступеня зрілості вітчизняного ринку консалтингу за 

напрямами реалізації послуг, які об’єднані за видами економічної діяльності у 

секцію М «Професійна наукова та технічна діяльність», оцінка визначення рівня 

привабливості українського ринку консалтингу для інвесторів на засадах 



 4 

дослідження позицій України за відомими індексами та основними 

макроекономічними показниками, що дозволило виявити проблематику 

формування ринку консалтингу в Україні та провести систематизацію ключових 

чинників впливу на розвиток консалтингу в Україні в залежності від сили впливу 

(п.2.2).  

Науковою новизною відзначається запропонована автором модель 

інституційного механізму консалтингу в структурі національної інноваційної 

системи України, пропозиція автора щодо  ідентифікацію видів консалтингу, 

оригінальність якої полягає у внесенні змін у Національний класифікатор України 

за секцією М «Професійна, наукова та технічна діяльність» відповідно до 

рекомендацій Європейської Федерації асоціацій консультантів з економіки і 

управління (FEACO),  аналіз причин порушення інституційного базису 

консалтингу в структурі національної інноваційної системи України   (п.2.3). 

У третьому розділі роботи «Соціально-економічний формат реалізації 

механізму консалтингової взаємодії на ринку послуг України» виявлено 

особливості інноваційного розвитку підприємств України та представлено новий 

погляд на систему управління розвитком консалтингових компаній; проведено 

діагностику діяльності підприємств телекомунікаційної галузі та виявлено 

проблемні аспекти їхньої системи взаємодії; обґрунтовано детермінанти розвитку 

підприємств та представлено їхню взаємодію у вигляді стратегічної моделі. 

Безсумнівне науково-методологічне значення має система управління 

розвитком механізму консалтингової  взаємодії яка базується на процесах 

передачі нових знань та інтелектуальних продуктів протягом дії консалтингового 

проекту  (п.3.1). 

Заслуговує позитивної оцінки науково-методичні засади діагностики 

проблем взаємодії на рівні телекомунікаційних підприємств Україні (п.3.2). 

Наукове значення має  модель стратегії нарощування інноваційного 

потенціалу консалтингової  взаємодії (п.3.3). 

У четвертому розділі дисертації «Методологічні основи організаційно-

економічного механізму консалтингової  взаємодії»  запропоновано науково-

методичний підхід до побудови моделі «Ефективний консультант» 

консалтингової компанії; сформовано структурні складові інтелектуального 

капіталу консалтингової компанії та обґрунтовано їх значення у системі 

управління потенціалом компанії; доведено імовірність появи ризиків взаємодії у 

системі управління людським капіталом консалтингової компанії та представлено 

особливості організації цієї системи у вигляді схеми. 

Особливу наукову значущість має розроблений науково-методичний підхід 

до формування набору ключових компетенцій пакету «Інтелектуальний ресурс» у 

моделі «Ефективний консультант» консалтингової компанії (п.4.1). 

Заслуговує особистого розгляду система управління потенціалом у 

механізмі консалтингової взаємодії та науково-методичний підхід до формування 

структури інтелектуального капіталу консалтингової компанії (п.4.2). 

Внеском у практику консалтингу слід вважати систему управління 

людським капіталом консалтингової компанії у механізмі консалтингової  

взаємодії, яка ґрунтується на принципах   управління конфліктами та ризиками 
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взаємодії у межах основної групи ризиків за джерелами виникнення (фінансовий, 

інформаційний, маркетинговий, людського капіталу) та складових організаційної 

моделі корпоративної культури - лояльності людського капіталу (п.4.3). 

У п’ятому розділі дослідження «Ефективність організаційно-економічного 

механізму консалтингової взаємодії» обґрунтовано внутрішню та зовнішню 

будову організаційно-економічного механізму консалтингової  взаємодії 

підприємств та визначено умови ефективного функціонування учасників 

механізму консалтингової  взаємодії у процесі його реалізації; запропоновано 

організаційно-методичний підхід до формування і реалізації механізму 

внутрішньої консалтингової  взаємодії консалтингової компанії; розроблено 

науково-методичні рекомендації щодо реалізації механізму зовнішньої 

консалтингової  взаємодії. 

Варто звернути увагу на оригінальний авторський підхід формування і 

реалізації організаційно-економічного механізму внутрішньої консалтингової  

взаємодії, а також науково-методичні рекомендації до реалізації механізму 

зовнішньої консалтингової взаємодії (п.5.-п.5.3) 

У шостому розділі дослідження «Методологія оптимізації організаційно-

економічного механізму внутрішньої консалтингової взаємодії»  обґрунтовано    

методологічний базис оптимізації процесів реалізації організаційно-економічного 

механізму внутрішньої консалтингової взаємодії консалтингових компаній та 

здійснено його практичну апробацію на прикладі вітчизняних компаній. 

Вагомим внеском у теорію та практику консалтингу  є науково-методичний 

підхід до оптимізації процесів організаційно-економічного механізму внутрішньої 

консалтингової  взаємодії  через набір показників КРІ організаційно-

управлінської ефективності та економічної результативності консалтингової 

компанії у межах моделі оптимізації ефективності функціонування механізму 

консалтингової  взаємодії відповідно до розроблених критеріїв ефективності 

функціонування цього механізму (п.6.1). 

Практична цінність результатів роботи полягає в обґрунтуванні 

здобувачкою конкретних методик і рекомендацій щодо формування і реалізації 

організаційно-економічного механізму консалтингової взаємодії підприємств 

України. 

Основні науково-прикладні розробки та рекомендації впроваджено на 

державному рівні у діяльність: 

 Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку  

 Департаменту розвитку електронних комунікацій 

 Торгово-промислової палати України   

Ґрунтовні розробки впроваджено у практику діяльності консалтингових 

компаній:  

 «Louis Berger», 

 ТОВ «Еймбюланс»,  

 ТОВ «УДС КОНСАЛТИНГ»,  

 «UpWay»,  

 ТОВ «Емерджекс Бізнес Солюшнз»  
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та телекомунікативних підприємств:  

DEPS SOLUTIONS LLS,  

ПрАТ «РОКС», 

ПрАТ «Фарлеп-Інвест». 

Наукові здобутки та практичні рекомендації, які викладено в дисертації, 

використовуються у навчальному процесі: 

 Державного університету телекомунікацій  при викладанні навчальних 

дисциплін: «Основи управлінського консалтингу», «Групова динаміка і 

комунікації», «Маркетингові комунікації», «Сучасний ринок 

телекомунікацій», «Маркетинг телекомунікаційних послуг», «Стратегічне 

управління», «Маркетинг інновацій в галузі телекомунікацій», 

«Конкурентоспроможність підприємства»,  

 Білоруської державної академії зв’язку при викладанні навчальних 

дисциплін: «Управління маркетингом послуг в галузі зв’язку», 

«Інформаційний менеджмент в організаціях зв’язку» . 

 

4. Дискусійні положення та зауваження до роботи 

 

У цілому розробки щодо обґрунтування теоретико-методологічних основ і 

надання науково-практичних рекомендацій щодо формування й реалізації 

організаційно-економічного механізму консалтингової взаємодії підприємств 

України варто оцінити позитивно. Але, незважаючи на загальну позитивну 

оцінку, вважаю за необхідне висловити такі зауваження. 

1. Не всі наукові результати винесено до наукової новизни, зокрема, багато  

дефініцій, наданих автором («консалтингова компанія», «інтелектуальний 

капітал»)  доречно було віднести до рубрики «дістало подальший розвиток» 

2. На с. 64 (рис. 1.11) автором представлено систему комунікацій 

внутрішнього та зовнішнього комунікативного процесу консалтингової 

взаємодії. Однак у даному контексті виникають питання щодо критеріїв 

вибору консалтингової компанії підприємством-замовником, як головної 

передумови формування комунікацій та подальшої взаємодії між даними 

суб’єктами на ринку консалтингових послуг. 

3. Недостатньо аргументованим класифікація чинників впливу на розвиток 

консалтингу (с. 124). Зокрема, не зрозуміло, чому рівень зрілості та 

сформованості ринку консалтингу, відноситься до групи чинників слабого 

впливу.  

4. На с. 189 автор надає перевагу аутсорсингу, який стає корисним  ході 

реалізації механізму консалтингової взаємодії  між консалтинговою 

компанією та телекомунікаційним підприємством. Вважаємо, що 

використання цього інструменту потребує  більш детального розгляду, 

оскільки вихідним моментом тут виступатиме ухвалення вищим 

керівництвом рішення про принципову необхідність його застосування, у 

т.ч. і в контексті залучення конкретних послуг консалтингової компанії. 

5. Потребує пояснення оригінальність стратегічної моделі нарощування 

інноваційного потенціалу підприємств, функціонування якої відбувається  
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через систему взаємозв’язків і взаємодії консалтингу з основними 

підсистемами НІС України (стор. 201). У чому проявляється змістовне 

навантаження процесу впровадження нововведень у діяльність 

підприємств? Яка роль консалтингової компанії у цьому процесі. 

6. Наведена на рис. 5.6 «Логіко-структурна схема формування  ресурсів 

консалтингової компанії» (стор .240) є скоріше системою управління 

ресурсами, яку бажано було б визначати як «Архітектоніка управління 

ресурсами консалтингової компанії».  

7. У дисертаційній роботі описується процес формування групи консультантів 

експертів у процесі реалізації механізму зовнішньої консалтингової 

взаємодії. Однак, бракує пояснень: За якими умовами проходить 

формування експертної групи у процесі реалізації механізму внутрішньої 

консалтингової взаємодії? Яка кількість експертів потрібна для проведення 

розрахунків за алгоритмом оптимізації процесів реалізації організаційно-

економічного механізму внутрішньої консалтингової взаємодії. 

Наведені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки 

дисертаційної роботи. 

 

5. Загальні висновки і оцінка дисертації 

 

Дисертаційна робота Євтушенко Наталі Олександрівни на тему 

«Організаційно-економічний механізм консалтингової взаємодії підприємств 

України» є серйозним самостійним дослідженням, виконаним на належному 

науковому й професійному рівні: робота містить концептуальні, методологічні та 

практичні результати, які мають суттєве значення. Відмітними рисами 

проведеного дослідження вважаю обґрунтованість аргументів на користь 

виконаних розробок, вагомість наукових результатів, сильний практичний аспект 

дисертаційної роботи. Науковий рівень виконаного дослідження та зміст роботи 

свідчать про глибоку обізнаність автора щодо предмета дослідження, володіння 

методичним апаратом, вміння надати критичну оцінку великого масиву наукової 

інформації. 

Актуальність вибраної теми дослідження є безсумнівною. Заявлену мету 

дисертаційної роботи досягнуто, відповідні їй завдання виконані. Загальні 

висновки і пропозиції, наведені в роботі, відображають основні результати 

проведеного дослідження. Відповідно до теми, мети та завдань дисертації автором 

отримані наукові результати, що мають наукову новизну, практичне значення та 

наявність предмету публічного захисту. 

Аналіз змісту автореферату, друкованих праць за темою дисертації 

дозволяє зробити висновок, що в них достатньо повно відображено методику 

дослідження, наукові результати і основні висновки. Автореферат дисертаційної 

роботи відповідає за своїм змістом та структурою дисертації. Усі пункти наукової 

новизни дослідження, які заявлені в авторефераті, необхідним чином відображено 

у дисертаційній роботі. 

Основні положення дисертаційної роботи, що мають наукову новизну, 

достатньо повно і аргументовано розкриті в опублікованих працях. За основними  
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