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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У конкурентних умовах будь-який господарюючий 

суб’єкт для ефективного функціонування та визначення своїх стратегічних 

перспектив повинен оцінювати рівень власної конкурентоспроможності. 

Володіючи інформацією про власні конкурентні позиції, промислові 

підприємства отримують можливість визначити свої переваги та перспективи, 

обрати правильну стратегію і тактику поведінки на ринку. 

Досягнення конкурентоспроможного стану підприємства є основним 

завданням, оскільки це свідчить про зростання обсягу реалізації продукції, 

зменшення непродуктивних витрат, підвищення ефективності здійснених 

витрат, сформованість кадрового потенціалу, високу інвестиційно-інноваційну 

активність, фінансову стійкість, тому конкурентоспроможне підприємство 

функціонує на ринку, отримує прибуток, виконує економічні функції держави. 

Конкурентоспроможність підприємства необхідно ретельно і 

систематично оцінювати та ідентифікувати, тобто діагностувати. При цьому 

неналежна увага акцентується на цілеспрямоване формування 

конкурентоспроможності і лише вдале використання інструментів стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності дозволить покращити роботу 

промислових підприємств. Тому гостро постає потреба у здійсненні 

ефективного формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств для формування та реалізації конкурентних переваг, визначення 

конкурентних можливостей й розвитку конкурентного потенціалу, що в 

подальшому буде впливати на фінансово-економічне становище підприємства. 

Дослідженню теоретичних проблем конкурентоспроможності 

підприємств присвячені праці Азаряна Е.В., Азоєва Г.Л, Ансоффа І.,                         

Боумена К., Еджуорта Ф., Гелбрейта Дж., Друкера П., Курно А., Мінцберга Т., 

Портера М., Робінсона Дж., Ламбена Ж.-Ж., Котлера Ф., Кемпбела Д., 

Стоунхауса Дж., Х’юстона Б., Савчука С.І., Томсона А., Ходжеттса Р.,      

Юданова Г.Л. та ін.  

Практичні питання дослідження конкурентоспроможності промислових 

підприємств розглянуто у публікаціях Багієва Г.Л., Загорної Т.О., Грозного І.С.,  

Гуржій Н.М., Драган О.І., Закревської Л.М., Должанського І.З.,                     

Долинської М.Г., Котлера Ф., Лупака Р.Л., Реутова В.Є., Ястремської О.М., 

Рябової Т.Ф., Тарана В.А., Купріної Н.М., Фасхієва Х., Фатхутдінова Р.А. та ін. 

Проблемам стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств 

в літературі присвячено цілу низку робіт вітчизняних та закордонних 

дослідників, однак стрімкий розвиток глобалізації світової економіки викликає 

необхідність розробки більш дієвих методів активізації діяльності підприємств 

щодо напрямку підвищення своєї конкурентоспроможності в умовах жорсткої 

конкуренції. Так, значний внесок у розвиток наукових підходів до формування 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств 

зробили вітчизняні та закордонні автори, такі як: Андрушків Б.М., 

Антонюк Л.Л., Богацька Н.М., Боумен К., Валігурський Д.І., Васильців Т.Г., 

Горбаль Н.І., Дей Д., Дейнега О.В., Добрянська Н.А., Драган О.І., 
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Закревська Л.М., Іванов М.М., Кендюхов О.В., Корінєв В.Л., Котлер Ф., 

Крилов Д.В., Кузьмін О.Є., Лупак Р.Л., Мандич О.В., Мельник О.Г.,                    

Пуліна Т.В., Романенко О.П., Савіна Г.Г., Стрікленд А.Дж., Тарнавська Н.П., 

Череп А.В.  

Однак в науковій літературі існує широкий спектр уже визначених 

стратегій конкурентоспроможності промислових підприємств, які можна 

розглядати як сукупність стратегій, спрямованих на адаптацію підприємств до 

змін в умовах конкуренції та зміцнення його довгострокової конкурентної 

позиції на ринку, але жодні дослідження не відображають повністю всієї 

глибини категорії, що досліджується. Також не достатньо дослідженими 

залишаються принципи формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств і підходи до визначення 

критерію оптимальності забезпечення стратегії конкурентоспроможності 

промислових підприємств, тому зазначені питання є актуальними і доцільними 

для дослідження та формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності, що й обумовило вибір даного напряму дослідження.  

Зв'язок роботи з науковими програмами планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана до плану науково-дослідної роботи Інституту 

інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова за темою: “Дослідження пріоритетних напрямів 

регіональної політики в економічній сфері” (державний реєстраційний номер 

0110U007602, довідка № 120 від 31.10.2014 р.), де автором досліджено 

особливості розвитку інноваційної діяльності трудового потенціалу 

підприємств; у межах Громадської наукової організації “Фінансово-економічна 

наукова рада” за темою: “Управління економічною ефективністю діяльності 

підприємств” (державний реєстраційний номер 0118U000786, довідка № 

2511/19-2 від 25.01.2019 р.), в якій обґрунтовано складові 

конкурентоспроможності промислових підприємств та основи успішної 

реалізації стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств; у межах науково-дослідних тем: “Методологія соціально-

економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей 

виробництва, підприємств та їх об’єднань” (державний реєстраційний номер 

0116U006782 № 180 від    22.10.2018 р.) і “Методологія управління 

підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності” 

(державний реєстраційний номер 0107U001146 № 146 від 20.05.2019 р.), де 

автором було проаналізовано  чинники, які дають змогу виявити низку сильних 

сторін підприємства, які підвищують рівень його конкурентоспроможності та 

відповідно дають змогу ефективно функціонувати в умовах ринкового 

середовища; у межах теми факультету комп'ютерних систем, енергетики та 

автоматизації Національної металургійної академії України: “Методологія 

управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм 

власності” (державний реєстраційний номер 0107U001146, довідка № 218 від 

21.11.2019 р.), де дослідження мають наукову і практичну значимість у ході 

впровадження новітніх сучасних технологій в управлінні персоналом на 

підприємствах. Також було проаналізовано сучасний стан промислових 
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підприємств Криворізького регіону і на основі цього розроблені заходи, що 

дозволять не тільки визначати тенденції, а й здійснювати прогнози; у межах 

теми “Економічний розвиток підприємства: теоретико-методологічні аспекти та 

інструментарій управління” (державний реєстраційний номер 0115U004215 № 

2189 від 05.12.2019 р.), де дослідження має наукову новизну та практичну 

цінність, а саме: запропонований методологічний підхід до оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства, що дозволяє використовувати одиничні 

та групові показники конкурентоспроможності продукції, фінансового стану, 

ефективності виробництва, збуту і просування товару, показники 

конкурентного потенціалу підприємства, його екологічність, імідж та соціальну 

ефективність й експертним шляхом дає можливість визначити рівень 

конкурентоспроможного статусу підприємства на ринку. При цьому,                

також запропоновано методологічну карту як неформальну процедуру при 

визначені критерію оптимальності забезпечення стратегії 

конкурентоспроможності промислових підприємств, яка ґрунтується на 

принципах управління і передбачає врахування системи конкурентних 

стратегій, і критеріїв, що дозволяє розробити і реалізувати стратегію на засадах 

формування конкурентного статусу. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств та 

рекомендацій щодо її вдосконалення, з метою прийняття та реалізації 

ефективних управлінських рішень. 

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань теоретичного, 

методологічного та практично-рекомендаційного характеру: 

 розвинути трактування сутності понять “конкурентоспроможність 

підприємства”, “стратегія забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства”, запропонувати авторське визначення цих понять та виділити 

складові забезпечення конкурентоспроможності підприємства; 

 розробити модель стратегії розвитку підприємства з метою 

підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку; 

 удосконалити принципи управління конкурентоспроможністю; 

 запропонувати методологічний підхід до оцінювання 

конкурентоспроможності промислових підприємств; 

 розробити алгоритм процесу стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств; 

 розвинути методику оцінки конкурентоспроможності з урахуванням 

життєвого циклу промислових підприємств; 

 проаналізувати сучасний стан діяльності та розвитку промислових 

підприємств в Україні; 

 розвинути комплексне оцінювання до формування стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств, що 

дозволить сформувати факторний простір із метою забезпечення всебічного 

дослідження формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств; 
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 удосконалити методичний підхід до визначення взаємозв'язку 

ефективності інвестиційної діяльності та показників ділової активності 

підприємства, використовуючи сучасні методи управління економікою й 

стратегію конкурентних переваг; 

 запропонувати методологічну карту оцінювання стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств; 

 удосконалити систему конкурентних стратегій підприємства, що 

забезпечить стійкий стан підприємства в галузі; 

 запропонувати методологію аналізу доходів ефективності 

формування системи забезпечення конкурентоспроможності. 

Об’єктом дослідження є процес формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні, наукові, методологічні і 

практичні положення формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи 

складають сукупність прийомів, принципів, загальнотеоретичних, спеціальних, 

міждисциплінарних методів наукового дослідження. Для досягнення 

встановленої мети та визначених завдань використано такі методи: 

діалектичний метод наукового пізнання – задля дослідження еволюційного 

розвитку стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств (підрозділ 1.1); системний підхід – щодо визначення розвитку 

теорій конкурентоспроможності підприємств; (підрозділ 1.2); теорії 

виробничих систем, дослідження операцій – при визначенні чинників 

формування конкурентоспроможності підприємств (підрозділ 1.3); аналогій, 

порівняння – для визначення методологічних основ дослідження процесів 

формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств й вдосконалення її концептуальних положень (підрозділи 2.1, 2.2); 

функціональне моделювання – щодо виокремлення сучасних методів 

оцінювання рівня конкурентоспроможності промислових підприємств 

(підрозділ 2.3); системний та критичний аналіз – при формуванні комплексної 

оцінки формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств та оптимізації стратегії забезпечення щодо 

конкурентоспроможності промислових підприємств (підрозділи 3.1, 3.2); 

методи компаративного аналізу, методи, економіко-статистичного аналізу, 

індексні методи – для моделювання процесу формування стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств (підрозділи 

2.1, 2.2, 4.3); методи теорії графів – для формування методологічних засад 

оцінювання стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств (підрозділ 3.3, 4.3, 5.1); економіко-математичне моделювання – 

формування механізму активізації інноваційного розвитку як фактору 

конкурентоспроможності та формування управлінських рішень на промислових 

підприємствах (підрозділи 4.1, 4.2, 5.1, 5.2); метод дедукції – для формування 

рекомендацій щодо управлінських рішень і висновків (підрозділ 5.3); 

морфологічний аналіз – для уточнення понятійно-категорійного апарату за 
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проблемою; графічний – для наочного подання теоретичного і методичного 

матеріалу дисертації (усі розділи дисертації). 

Інформативною базою дослідження є офіційні документи Державної 

служби статистики, законодавчі й нормативні акти, офіційні документи різних 

державних і урядових органів; фінансова звітність промислових підприємств; 

матеріали наукових конференцій і семінарів; ресурси глобальної інформаційної 

мережі Інтернет; наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників; 

результати власних напрацювань, дослідження, пов'язані зі стратегією 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. Економічні 

розрахунки виконані із застосуванням сучасних методик і прикладних програм 

щодо обробки статистичних матеріалів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливої 

наукової проблеми – розроблення теоретико-методологічних, науково-

методичних засад щодо формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств.  

Найсуттєвіші результати дослідження, які містять наукову новизну, 

полягають у наступному: 

вперше: 

 розроблено алгоритм процесу формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства, який враховує цілі та завдання 

стратегії: забезпечення інструментами їх реалізації з використанням методів і 

функцій управління: правове та ресурсне, методичне та інформаційне 

забезпечення, що дозволяє промисловому підприємству використовувати свої 

сильні сторони, обумовлені наявними ресурсами в ринкових сегментах із метою 

впровадження високого рівня інноваційної активності та 

конкурентоспроможності підприємства; 

 запропоновано методичний підхід до оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства, який дозволяє використовувати 

одиничні та групові показники конкурентоспроможності продукції, 

фінансового стану, ефективності виробництва, збуту і просування товару, 

показники конкурентного потенціалу підприємства, його екологічність, імідж 

та соціальну ефективність, що дозволяє експертним шляхом визначити рівень 

конкурентоспроможного статусу підприємства на ринку; 

 запропоновано методологічну карту як неформальну процедуру при 

визначені критерію оптимальності забезпечення стратегії 

конкурентоспроможності промислових підприємств, яка ґрунтується на 

принципах управління і передбачає врахування системи конкурентних 

стратегій і критеріїв, що дозволяє розробити і реалізувати стратегію на засадах 

формування конкурентних переваг; 

 запропоновано методологію аналізу доходів промислових підприємств 

на основі ARIMA-моделі та моделі Бокса-Дженкінса, яка передбачає 

використання інтегрованої моделі кореляційної регресії з метою прогнозування 

доходу за інвестиційними вкладами підприємства та порівнюється з критерієм 

Фішера, що дозволяє здійснити прогноз ефективності діяльності підприємства; 
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 розроблено модель стратегії розвитку підприємства в залежності від 

змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі кон'юнктури ринку, 

конкуренції, життєвого циклу товарів, робіт і послуг, що дозволить 

підприємствам підвищити рівень конкурентоспроможності на ринку, 

ефективності діяльності з урахуванням обраної стратегії; 

удосконалено: 

 методологічний підхід до комплексного оцінювання формування 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства, який, на відміну 

від існуючих, враховує фінансову, кадрову, технологічну, правову, ринкову та 

екологічну складову, що дозволяє визначити вплив кожної з них на 

конкурентоспроможність підприємства, із урахуванням методики ринкової 

кореляції, що забезпечить формування конкурентної стратегії промислових 

підприємств; 

 методичний підхід до визначення взаємозв’язку ефективності 

інвестиційної діяльності та показників ділової активності підприємства, який, 

на відміну від існуючих, враховує інноваційні чинники ефективного розвитку 

підприємства та дозволяє, використовуючи сучасні методи управління 

економікою, сформувати стратегію конкурентних переваг; 

 принципи управління конкурентоспроможністю, які, на відміну від 

існуючих, узагальнено на основі системного та процесного підходу та 

враховують: цілеспрямованість всіх і кожного працівника на дію; доведення дій 

до кінця; налагоджений зворотний зв'язок між підприємством його клієнтами, 

що спрощує близькість підприємства до клієнта; створення невимушеної і 

творчої атмосфери на підприємстві; зростання продуктивності завдяки 

бажанню працювати і ефективному використанню їх здібностей; уміння 

відстоювати свої завдання; простота організації, мінімум рівнів управління і 

службового персоналу; уміння тримати під жорстким контролем найбільш 

важливі проблеми і передавати підлеглим менш важливі, що дає змогу 

підприємствам системно та гармонійно направляти свої зусилля на розвиток, 

збалансованість, із дотриманням справедливості, орієнтацію на бізнес-процеси, 

забезпечуючи раціональність, безперервність управління, залученість усіх 

працівників до управління на основі достовірності інформації та дозволяє 

сформувати критерії діяльності кожного окремого співробітника з урахуванням 

можливостей кар’єрного зростання, що забезпечить баланс між інтересами 

працівників, власників і держави, із урахуванням конкурентоспроможності 

підприємства; 

 систему конкурентних стратегій підприємства, яка, на відміну від 

існуючих, враховує стратегії: забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств, формування конкурентоспроможності конкурентних 

переваг, диверсифікації, фокусування та лідерство за витратами та стратегію 

конкурентної поведінки, яка характеризується вивченням позицій стратегій 

конкурентів і передбачає розробку ключових чинників впливу, які направлені 

на мікроактивізатори інноваційного потенціалу та дозволяє розробляти 

наступальну чи оборотну стратегію, що забезпечить стійкий стан підприємства 
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в галузі; 

набули подальшого розвитку: 

 комплексне оцінювання до формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств із урахуванням 

неоднорідності середовища їх функціонування, що дозволило сформувати 

факторний простір із метою забезпечення всебічного дослідження формування 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств, а 

саме: фактори, що пов'язані з постійною діяльністю підприємства 

(мікросередовище); фактори рівня макроекономіки; фактори рівня 

мегаекономіки (гіперсередовище); 

 методика оцінки конкурентоспроможності з урахуванням життєвого 

циклу підприємства, яка передбачає розрахунок інтегрального показника 

конкурентоспроможності з урахуванням індексу життєвого циклу, дослідження 

середовища діяльності, управління ризиками, збереження інвестиційно-

інноваційного розвитку і на цій основі створення ціннісної пропозиції, що і 

забезпечить конкурентоспроможність промислового підприємства; визначення 

сутності поняття “конкурентоспроможність підприємства”, яке запропоновано 

розглядати як процес забезпечення виробничої ефективності, що реалізується 

завдяки сучасному обладнанню, технологіям, кваліфікованому персоналу та 

здатністю завоювати й тривалий час утримувати власну ринкову нішу, що 

реалізується завдяки ефективному використанню принципів маркетингового 

управління;   

 визначення сутності поняття “стратегія забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства”, що пропонується розглядати як 

комплексну стратегію підприємства, яка включає етапи життєвого циклу 

підприємства й стадії розвитку за всіма функціональними напрямами його 

діяльності, що спрямовані на формування конкурентного потенціалу та 

конкурентоспроможності; 

 методику аналізу ефективності формування системи стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств через 

виділення ключових напрямів подолання перепон впровадження стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності, до яких відносимо:  розробку стратегії; 

підтримку науки; забезпечення ресурсами; фінансування; систему управління 

якістю. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Викладені в 

дисертаційній роботі наукові результати полягають у розробці стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств.  

Науково-методичні, організаційні та практичні рекомендації щодо 

ресурсного потенціалу підприємств, як складової конкурентоспроможності 

промислових підприємств взято до уваги Злинською сільською радою 

Маловиськівського району Кіровоградської області (довідка № 328 від 

12.12.2019 р.), в яких взято до уваги практику управління ресурсним 

потенціалом промислових підприємств, що пов’язано з ефективним 

функціонуванням і розвитком підприємств та забезпечення їх   

конкурентоспроможності; у діяльності Зеленодольської міської ради 
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Апостолівського району Дніпропетровської області (довідка № 34 від 

05.03.2020 р.) , які використовують в практичній діяльності аналіз характеру 

впливу зовнішніх сил підприємств, врахування яких дасть змогу приймати 

управлінські рішення, які поліпшуватимуть конкурентні позиції й 

забезпечуватимуть її ефективне функціонування та розвиток. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у Донецькій 

торгівельно-промисловій палаті, відділенням у м. Маріуполь (довідка № 7 від 

10.11.2019 р.), де автором доведено актуалізацію завдань із дослідження 

підприємств, як самостійних промислово-економічних систем із позицій 

системного аналізу, а також якісного та кількісного аналізу впливу зовнішнього 

середовища, також взято до уваги аналіз відповідності залучених інвестицій та 

отриманих доходів і прибутків. 

Всеукраїнською спілкою вчених-економістів (довідка № 3-06/20 від 

19.06.2020 р.), де автором обґрунтовано завдання щодо дослідження сучасних 

методів оцінювання рівня конкурентоспроможності промислових підприємств, 

процес формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств і їх оптимізації, визначено місце та роль у функціонуванні 

підприємств.  

Окремі результати дослідження, тобто методи, науково-методичні, 

методологічні підходи до стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств знайшли практичне застосування у діяльності таких 

підприємств: ПРАТ “ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ” (довідка № 58 від 12.11.2019 р.), ПРАТ “ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” (довідка № 72 від 21.11.2019 р.),                    

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (довідка № 122 від 03.12.2019 р.),                    

ТОВ “НВП “ГОРМАШ” (довідка № 124-1/12 від 17.12.2019 р.),                             

ВП “Криворізька теплова електрична станція” АТ “ДТЕК Дніпроенерго” 

(довідка № 9 від 15.01.2020 р.), ТОВ “Дизельний завод” (довідка № 8 від 

22.01.2020 р.), ТОВ “МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС” (філія № 2) (довідка № 8 від 

03.02.2020 р.), ПАТ “ПВП “Кривбасвибухпром” (довідка № 22 від                 

04.02.2020 р.), ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” (довідка № 25 від 

08.04.2020 р.), шахта “Октябрська” ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” 

(довідка № 33 від 10.04.2020 р.), ТОВ “Весташляхбуд” (довідка № 7 від 

16.04.2020 р.), ТОВ “Центр бухгалтерських послуг “СЕРВІС ГЛАВБУХ” 

(довідка № 252 від 20.05.2020 р.). 

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 

що становлять наукову новизну, використані в навчальному процесі 

Криворізького факультету Запорізького національного університету під час 

викладання дисциплін “Менеджмент”, “Стратегічний менеджмент”, 

“Регіональний менеджмент”, “Інноваційний менеджмент” (довідка № 2645 від 

14.05.2020 р.) та в навчальному процесі Запорізького національного 

університету під час викладання дисциплін “Менеджмент організацій за видами 

економічної діяльності”, “Стратегічне управління людськими ресурсами”, 

“Контролінг” (довідка № 01.01-13/78 від 12.06.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
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виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення 

актуальної наукової проблеми – розроблення теоретико-методичних положень, 

науково-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо формування 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. Усі 

основні наукові положення, висновки та пропозиції, що винесені на захист, 

одержано автором самостійно. З наукових праць, виданих у співавторстві, 

використано тільки ті результати, які отримано автором особисто. Власний 

науковий внесок здобувача в наукові роботи, опубліковані у співавторстві, 

конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації. У роботі матеріали і 

висновки кандидатської дисертації автора не використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертації доповідались автором й отримали позитивну оцінку на міжнародних 

і всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме:                                           

VIII Університетській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених “Молода наука-2015” (м. Запоріжжя, 12 квітня 2015 р.); 

Міжнародній конференції “VI Українсько-польські наукові діалоги”                             

(м. Хмельницький – м. Яремче, 21-24 жовтня 2015 р.); X Міжнародній науково-

практичній конференції “Маркетингові технології в умовах глобалізації 

економіки України” (м. Хмельницький, 03-05 грудня 2015 р.);                                          

ІХ Університетській науково-практичній конференції студентів, аспірантів                

і молодих вчених “Молода наука-2016” (м. Запоріжжя, 12 квітня 2016 р.);                    

XV Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми планування в 

ринкових умовах” (м. Хмельницький – м. Одеса, 23-25 вересня 2016 р.); 

Міжнародному економічному науково-практичному форумі “Підприємництво                

і маркетинг у XXI столітті” (м. Хмельницький – м. Одеса, 23-25 вересня                 

2016 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні напрями 

забезпечення ефективності економіки країни” (м. Запоріжжя, 14-15 жовтня         

2016 року); XІ Міжнародній науково-практичній конференції “Виклики та 

перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та 

регіональному рівнях” (м. Запоріжжя, 20-21 жовтня 2016 року); ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції “Економічне зростання в епоху соціальних 

трансформацій”  (м. Краматорськ,  29 січня 2017 року); Х Університетській 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених  

“Молода наука-2017”  (м. Запоріжжя,  12 квітня 2017 р.); XVI Міжнародній 

науково-практичній конференції “Проблеми планування в ринкових умовах” 

(м. Хмельницький – м. Одеса, 15-17 вересня 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції “Економічні перспективи підприємництва в 

Україні” (м. Ірпінь, 26-27 жовтня 2017 р.); XII Міжнародній науково-

практичній конференції “Маркетингові технології в умовах глобалізації 

економіки України” (м. Хмельницький,  29 листопада – 01 грудня 2017 р.);                             

XVII Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми планування в 

ринкових умовах” (м. Хмельницький – м. Одеса, 21-23 вересня 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання економіки, 

обліку, фінансів та права в сучасних умовах” (м. Полтава, 01 червня 2019 року); 

VII Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції (м. Дніпро,                       
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6-7 червня 2019 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Бізнес та 

умови його розвитку: національна та міжнародна практика” (м. Одеса,                         

15 червня 2019 р.); XVI International scientific conference “Macnines tecnhologies 

materials 2019”. (м. Варна, Болгарія, 11-14 вересня 2019 р.);                                        

ХІІ Університетській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених “Молода наука-2019”  (м. Запоріжжя, 12 квітня 2019 р.);                   

XIII Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми планування в 

ринкових умовах” (м. Хмельницький – м. Одеса, 19-22 вересня 2019 р.);                     

VIII Ukrainian-Polish Scientific dialogues: “Conference Proceendings. International 

scientific conference” (м. Хмельницький, 16-19 жовтня 2019 р.). 

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 

дисертаційної роботи опубліковано у 61 науковій праці, із них: 6 монографій, із 

яких 1 одноосібна, 24 статті у наукових фахових виданнях України, які 

включено до міжнародних наукометричних баз, в т.ч. 1 стаття у 

наукометричній базі Scopus, 5 статей у наукових періодичних виданнях інших 

держав, 20 тез доповідей за матеріалами конференцій, 6 навчально-методичних 

посібників. Загальний обсяг публікацій становить 99,79 друк. арк.  (особисто 

автору належить  97,73 друк. арк.). 

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг роботи становить 470 сторінок, із них основний текст 

викладений на 360 сторінках. Дисертація включає анотацію, 14 додатків, а 

також список використаних джерел, який нараховує 385 найменувань. Робота 

містить 68 таблиць та 44 рисунки.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 

завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, окреслено інформаційну базу та 

апробацію одержаних результатів.     

У першому розділі – “Теоретико-методичні засади формування 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств” – висвітлено 

еволюцію наукових поглядів представників різних економічних шкіл щодо 

розвитку конкурентоспроможності, її структури, рівнів управління, факторів 

впливу та чинників формування; розвинуто понятійний апарат 

конкурентоспроможності підприємства та сутність поняття “стратегія 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств”; запропоновано модель 

вибору стратегії розвитку підприємства; удосконалено принципи управління 

конкурентоспроможністю на основі системного і процесного підходів. 

На основі вивчення наукових поглядів економістів визначено поняття 

конкурентоспроможності як процес забезпечення виробничої ефективності, що 

реалізується завдяки сучасному обладнанню, технологіям, кваліфікованому 

персоналу та здатністю завоювати й тривалий час утримувати власну ринкову 

нішу, що реалізується завдяки ефективному використанню принципів 

маркетингового управління. 
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Дослідження наукових підходів формування принципів управління 

конкурентоспроможності підприємств, дозволили нам, враховуючи практику 

промислових підприємств, удосконалити їх із урахуванням принципів 

системності, розвитку, збалансованості, справедливості, відмови від обмеженої 

раціональності, орієнтації на бізнес-процеси, системності. Проведені 

дослідження дозволили удосконалити принципи управління 

конкурентоспроможністю на засадах системного та процесного підходів, які 

передбачають врахування: цілеспрямованість всіх і кожного працівника на дію; 

доведення дій до кінця; налагоджений зворотний зв'язок між підприємством 

його клієнтами, що спрощує близькість підприємства до клієнта; створення 

невимушеної і творчої атмосфери на підприємстві; зростання продуктивності 

завдяки бажанню працювати і ефективному використанню їх здібностей; 

уміння відстоювати свої завдання; простота організації, мінімум рівнів 

управління і службового персоналу; уміння тримати під жорстким контролем 

найбільш важливі проблеми і передавати підлеглим менш важливі, що 

забезпечує формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств.  

Врахування вказаних принципів у практичну діяльність підприємств 

дозволить враховувати взаємну ефективність бізнес-процесів на всіх 

ієрархічних рівнях управління. 

З метою підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств, 

запропоновано модель вибору стратегії їх розвитку, яка направлена на 

можливість її реалізації: стратегії копіювання, стратегія використання переваг 

великого підприємства, стратегія малого підприємства, стратегія обрання за 

розміром середнього підприємства, стратегія пошуку, стратегія життєвого 

циклу підприємства (ЖЦП) або стратегії унікальності  (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель стратегії розвитку в залежності від змін  

у внутрішньому і зовнішньому середовищі 
Примітка: запропоновано автором   
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Модель стратегії розвитку передбачає можливість підприємства 

реагувати на появу нових конкурентів; забезпечує перемогу у ціновій 

конкуренції на основі глибокої оцінки загроз та виявлення можливостей; 

розширення асортименту товарів, робіт та послуг. Запропонована модель 

вибору стратегії розвитку дає можливість посилити свої сильні сторони та 

усунути слабкі місця шляхом використання методів та інструментарію 

управління ціновою та неціновою конкуренцією. 

За проведеним дослідженням, розвинено трактування поняття “стратегія 

забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства” як 

комплексну стратегію підприємства, яка включає етапи життєвого циклу 

підприємства й стадії розвитку за всіма функціональними напрямами його 

діяльності, що спрямовані на формування конкурентного потенціалу та 

конкурентоспроможності. 

У другому розділі – “Дослідження формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств” – розроблено 

методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності підприємства; 

розроблено алгоритм процесу формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств. 

Визначено, що в умовах нестабільного зовнішнього середовища, яке 

характерне для сучасного етапу економіки України, ідентифікація стає 

невід'ємною частиною систем формування процесу стратегії забезпечення 

конкурентоспроможністю підприємства, оскільки дозволяє максимально точно 

позиціонувати їх в цьому середовищі.  

З урахуванням удосконалених принципів, запропоновано методичний 

підхід, який враховує: організаційні, функціональні, стратегічні, суб’єктивні та 

об’єктивні підходи до розробки процесу формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства, дозволяє визначити характеристику 

суб’єктів і об’єктів здійснення контролю за ходом реалізації даного процесу. 

Запропонований методичний підхід дозволяє визначити базові риси проведення 

і реалізації комплексу мобілізаційних заходів щодо забезпечення ефективності 

діяльності промислових підприємств. Розроблений методичний підхід 

ґрунтується на використанні одиничних та групових показниках 

конкурентоспроможності продукції; аналізі фінансового стану, ефективності 

виробництва, збуту і просування товару; оцінки показників конкурентного 

потенціалу підприємства, його екологічності, визначенні іміджу та соціальної 

ефективності. Цей методичний підхід дозволяє будь-якому господарюючому 

суб'єкту вибрати оптимальний підхід до оцінювання своєї 

конкурентоспроможності. 

Вважаємо, що процес формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства відбувається під впливом зовнішнього 

середовища із урахуванням внутрішнього. Вважаючи актуальність та 

доцільність формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств розроблено алгоритм даного процесу. В процесі формування такої 

стратегії доцільним є врахування адміністративних, економічних, соціально-

психологічних і технологічних методів управління. Використання методів 

Суб’єктивний 
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управління із застосуванням функціональних і процесно-структурних 

організаційних інструментів дозволяє врахувати правове, методичне, ресурсне 

та інформаційне забезпечення, з метою формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислового підприємства. Структура процесу 

формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

може бути схожа з основними розділами бізнес-плану промислового 

підприємства і повинна включати: генеральну мету і підстави для розробки 

даної стратегії, виконавче резюме, перелік керівників. 

З урахуванням існуючих різноманітних алгоритмів оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства, які інколи не систематизовані і не 

завжди враховують специфічні особливості об'єкта дослідження, обгрунтовано, 

що з урахуванням конкуренції на ринку запропонований алгоритм оцінювання 

конкурентоспроможності промислових підприємств дозволяє враховувати 

уточнені показники (якісних економічних), що передбачає: визначення мети 

оцінювання конкурентоспроможності підприємства; вибір підприємств-

конкурентів для оцінювання конкурентоспроможності; визначення груп 

показників, що підлягають оцінюванню; зокрема: конкурентоспроможність 

продукції, фінансовий стан підприємства, ефективність збуту і просування 

товару, ефективність виробництва, конкурентний потенціал підприємства, 

екологічність виробництва, соціальна ефективність, імідж підприємства. 

Доведено, що запропонований алгоритм на основі розрахунку одиничних, 

групових та інтегрального показників конкурентоспроможності підприємства 

дає змогу об ґрунтувати висновки про рівень конкурентоспроможності 

підприємства та визначення ступеню рівня конкурентоспроможності 

підприємства і на основі цього обрання стратегії, яка буде спрямована на 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства.  

У третьому розділі – “Сучасний стан стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств та ефективності 

використання” – проаналізовано структуру продукції промислових 

підприємств України, проблеми розвитку промислових підприємств;  

розроблено місію, а також виявлено найважливіші фактори успіху діяльності 

підприємства та розроблено ланцюжок цінностей, як підґрунтя формування 

стратегії забезпечення  конкурентоспроможності підприємства, проведено 

формування збалансованої системи показників для оцінювання ефективності 

управління щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства; під час 

визначення загальних стратегій теорія та практика менеджменту доведено 

доцільність застосування концепції “життєвого циклу підприємства” (ЖЦП).  

Аналіз діяльності промислових підприємств за видами діяльності показав, 

що у 2014-2019 рр. спостерігалися коливання індексів промислової продукції за 

видами діяльності: у 2016-2018 рр. спостерігалася позитивна тенденція 

зростання показників, а у 2019 р. відбулося зниження обсягів на 0,5%  

порівняно з 2018 р. (рис. 2). 

З’ясовано, що найбільший обсяг чистого доходу від реалізації було 

отримано підприємством ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (від                           

46261289 тис. грн. у 2015 р. до 67963171 тис. грн. у 2018 р. і спостерігаємо 
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зростання із року в рік). У 2019 р. намітилося незначне зниження суми 

отриманого доходу, що пов’язано із зменшенням кількості укладених 

контрактів (обмежувальні заходи на українську металургійну продукцію 

продовжили діяти – запроваджені в 2018 р. захисні мита США та Єгиптом, 

запроваджені захисні мита з боку Туреччини – на арматуру і катанку, що 

значно обмежило обсяги збуту металопродукції на ці ринки), однак сума 

отриманого у 2019 р. чистого доходу від реалізації ПАТ “АрселорМіттал 

Кривий Ріг” є другим показником у галузі. 
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Рис. 2. Індекси промислової продукції за видами діяльності промислових 

підприємств, % до попереднього року, 2014-2019 рр. 
Примітка: складено автором на основі офіційних даних державної служби статистики 

України 

 

Найменшу суму чистого доходу від реалізації отримано підприємством 

ПАТ “ПВП “Кривбасвибухпром” (від 435190 тис. грн. у 2016 р. до                         

793310 тис. грн. у 2019 р.) (табл. 1).  

Взагалі, усі аналізовані підприємства (окрім ПАТ “АрселорМіттал 

Кривий Ріг”) у 2019 р. досягли найбільших результатів суми чистого доходу від 

реалізації, що є підтвердженням їх конкурентоспроможності як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Проблема вищезазначених підприємств полягає в тому, що темпи 

зростання собівартості реалізованої продукції зростали значно швидше, ніж 

темпи зростання чистого доходу реалізованої продукції. Темпи зростання 

собівартості реалізованої продукції по підприємствам ПРАТ “ПІВНІЧНИЙ 

ГЗК” та ПРАТ “ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГЗК” склали відповідно 20,44% і 16,98%, в 

той час як темпи зростання чистого доходу реалізованої продукції склали 9,08% 

і 6,57%, що негативно відобразилося на фінансових результатах  

діяльності. Темпи падіння фінансових результатів діяльності за 

вищезазначеними підприємствами склали 2,63% і 34,64% відповідно.  

Знизилися також і рентабельність виробництва та продажу відповідно на 

11,79% і 0,54% та 14,63% і 163%. Відповідно знизилися і показники ділової 

активності за даними підприємствами. Лише зростання власного капіталу 
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забезпечили їм зростання показників фінансової стійкості, що є 

підтвердженням їх не конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках. 

Таблиця 1  

Показники ділової активності промислових підприємств за 2015-2019 рр. 
№  

з/п 

 

Показники 

Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 

1 ПРАТ “ПІВНІЧНИЙ ГЗК” 13329415 15106505 23282274 26102600 28472960 

2 ПРАТ “ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГЗК” 6531705 7102181 10727577 11338790 12083280 

3 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” 46261289 52961756 66185876 67963171 62409226 

4 ПАТ “ПВП “Кривбасвибухпром” 595293 435190 542249 638386 793310 

5 ПАТ “Мотор Січ” 13830655 10546323 15024451 12239687 - 

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 

1 ПРАТ “ПІВНІЧНИЙ ГЗК” 10255160 9658978 11487819 13330821 16055749 

2 ПРАТ “ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГЗК” 4157351 3197372 5690238 6802916 7957950 

3 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” 45141096 47924608 56562119 54675902 63503128 

4 ПАТ “ПВП “Кривбасвибухпром” 504888 364598 463329 542488 658185 

5 ПАТ “Мотор Січ” 4907340 4137864 6669907 7291413 - 

3. Рентабельність виробництва, % 

1 ПРАТ “ПІВНІЧНИЙ ГЗК” -9,27 23,58 33,60 36,16 35,62 

2 ПРАТ “ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГЗК” 13,22 30,58 25,29 21,77 23,37 

3 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” 3,32 5,33 8,32 14,86 -8,22 

4 ПАТ “ПВП “Кривбасвибухпром” 6,88 7,62 8,77 10,8 10,18 

5 ПАТ “Мотор Січ” 25,53 36,26 19,95 10,81 - 

4. Ділова активність (оборотність власного капіталу) 

1 ПРАТ “ПІВНІЧНИЙ ГЗК” 0,563 0,559 0,862 0,956 0,796 

2 ПРАТ “ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГЗК” 1,106 1,162 1,647 1,507 1,588 

3 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” 0,814 0,901 1,056 0,973 0,924 

4 ПАТ “ПВП “Кривбасвибухпром” 3,006 1,879 2,077 2,083 2,15 

5 ПАТ “Мотор Січ” 1,106 0,690 0,822 0,589 - 

5. Коефіцієнт банкрутства 

1 ПРАТ “ПІВНІЧНИЙ ГЗК” 0,173 1,511 0,959 1,695 1,599 

2 ПРАТ “ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГЗК” 1,955 1,717 1,626 1,620 1,125 

3 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” 1,533 0,884 1,154 1,545 0,494 

4 ПАТ “ПВП “Кривбасвибухпром” 3,238 2,981 1,863 3,619 3,522 

5 ПАТ “Мотор Січ” 2,25 1,568 1,872 1,357 - 

Примітка: розраховано автором за даними звітності підприємств 

 

Аналіз показав, що підприємства ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” та 

ПАТ “Мотор Січ” мають темпи зростання собівартості реалізованої продукції – 

16,14% та 9,32% відповідно, в той час як темпи зростання чистого доходу 

реалізованої продукції склали -8,17% і -18,53%, що негативно відобразилося на 

фінансових результатах діяльності. 

Однак, по підприємству ПАТ “ПВП “Кривбасвибухпром” темпи 

зростання чистого доходу реалізованої продукції перевищують темпи зростання 

собівартості реалізованої продукції на 2,94%. Темпи падіння фінансових 

результатів діяльності за вищезазначеними підприємствами склали -23,82%, 

37,79% та 56,16% відповідно. Знизилися також і рентабельність виробництва та 

продажу відповідно на -55,32% і -20,53% та 45,81%  і 59,9% та 5,74% і 13,61%, 

що негативно відобразилося і на  показниках ділової активності та фінансової 

стійкості по ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, що є підтвердженням їх не 

конкурентоспроможності.  
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Враховуючи аналіз показників ділової активності, акцентуємо увагу на 

тому, що у 2018 році досліджувані підприємства мали позитивну динаміку 

зростання як чиcтого доходу, так і фінансових результатів, за виключенням 

підприємства ПАТ “Дніпроспецсталь”, яке мало збиток. Саме пандемія              

Сovid-19 та фінансова криза негативно вплинули на ефективність реалізації 

стратегії розвитку зазначених підприємств.  

Встановлено, що результати аналізу показують доцільність врахування в 

процесі оцінки конкурентоспроможності підприємства його життєвого циклу, 

який  буде відображати стадію розвитку або падіння діяльності, що дозволить 

розробити заходи, які направлені на формування стратегії забезпечення 

життєдіяльності підприємства або його зростання. 

На основі існуючих методик оцінки інтегрального показника 

конкурентоспроможності розвинуто систему показників, які передбачають 

розрахунок загального інтегрального показника конкурентоспроможності 

підприємства з урахуванням життєвого циклу підприємства, величина якого 

повинна свідчити про певну стадію, на якій воно знаходиться. 

Оскільки не усі показники мають однакову значущість в оцінці життєвого 

циклу підприємства ПАТ “ПВП “Кривбасвибухпром”, то пропонується 

використовувати індивідуальні оцінки експертів для визначення вагомості 

розрахованих коефіцієнтів.  

Розраховані інтегральні індекси за окремими групами показників 

(конкурентоспроможність   персоналу (I1), ліквідність і платоспроможність (I2), 

ефективність використання активів (I3), ділова активність (I4), фінансова 

стійкість (I5), конкурентоспроможність продукції (I6), ефективність маркетингу 

(I7)): 

 

 

                                                                       

 
 

де К – коефіцієнт вагомості кожного з показників у межах групи; j – група 

показників, n – кількість показників у групі. 

Значення інтегрального індексу дає підстави зазначити, що підприємство 

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” знаходиться на стадії зростання кривої 

життєвого циклу і можливою базовою стратегією забезпечення 

конкурентоспроможності буде стратегія прискореного зростання. Перевагами 

запропонованої методики оцінки стану підприємства за допомогою визначення 

його загального інтегрального індексу життєвого циклу можна вважати 

наступні: методика базується на комплексному, багатосторонньому підході до 

оцінки прибутковості, ділової активності, ліквідності та фінансової стійкості 

підприємства; у розрахунках враховується коефіцієнт вагомості кожного 

показника; розрахунок загального інтегрованого індексу життєвого циклу 

підприємства здійснюється на основі даних публічної звітності підприємств; усі 

розрахунки можуть бути здійснені за допомогою стандартних комп’ютерних 
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програм. 

За результатами проведеного оцінювання було визначено, що в 2017 р. 

рівень конкурентоспроможності ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” 

характеризувався як задовільний, у 2018 р. – як високий, а в 2019 р. 

інтегральний показник конкурентоспроможності знов знизився до задовільного 

рівня через погіршення фінансових індикаторів (табл. 2). 

Таблиця 2  

Розрахунок конкурентоспроможності підприємства  

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” за 2017-2019 рр.  
 

 

Показники 

Часткові індекси 

конкурентоспроможності 

 

Ваго 

мість 

індексів 

Індекси 

конкурентоспроможності  з 

урахуванням їх ваги 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Конкурентоспроможність                              персоналу (I1) 0,50 1,00 0,75 0,15 0,07 0,15 0,11 

Ліквідність і платоспроможність (I2) 0,75 1,00 0,50 0,15 0,11 0,15 0,07 

Ефективність використання активів (I3) 0,50 0,75 1,00 0,15 0,07 0,11 0,15 

Ділова активність (I4) 1,00 0,75 0,50 0,20 0,20 0,15 0,10 

Фінансова стійкість (I5) 0,75 1,00 0,50 0,10 0,07 0,10 0,05 

Конкурентоспроможність продукції (I6) 0,75 1,00 0,50 0,15 0,11 0,15 0,07 

Ефективність маркетингу (I7) 0,75 1,00 0,50 0,10 0,07 0,10 0,05 

Сума часткових індикаторів із урахуванням їх вагомості 0,72 0,91 0,61 

Індикатор приросту частки українського ринку підприємства 1,04 1,03 1,18 

Індикатор приросту частки міжнародного ринку підприємства 0,84 0,86 0,85 

Добуток індикаторів приросту часток ринків 0,87 0,89 1,01 

Інтегральний показник конкурентоспроможності 0,63 0,82 0,62 

Примітка: розраховано автором за даними звітності підприємств 

 

Застосовуючи запропоновану методику для подальших розрахунків,                

ми беремо за основу твердження про те, що: величина життєвого циклу 

підприємства може значною мірою свідчити про позицію підприємства                       

на кривій життєвого циклу; зміна життєвого циклу підприємства у динаміці                

дає змогу оцінити забезпечену конкурентоспроможність підприємства; 

порівняння життєвого циклу підприємства між підприємствами дає можливість 

оцінювати конкурентне становище досліджуваного підприємства в порівняні з 

іншими. 

У четвертому розділі – “Методологія дослідження процесів 

формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств” 

– удосконалено комплексне оцінювання формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств; удосконалено методичний 

підхід до визначення взаємозв’язку ефективності інвестиційної діяльності та 

показників ділової активності; запропоновано методологію аналізу доходів на 

основі ARIMA-моделей та моделі Бокса-Дженкінса. 

Проаналізовано та розвинуто комплексне оцінювання щодо формування 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. 

Зазначено неоднорідність середовища функціонування промислових 

підприємств. Визначено доцільність виділення загального зовнішнього 

середовища й оперативне середовище, що має галузеве значення.  

Проведено класифікацію та сформовано факторний простір відповідно до 
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складових: фінансова; кадрова; технологічна; правова; ринкова; екологічна. 

Отримано вплив факторів на економічний стан промислових підприємств у 

2019 р. (рис. 3). 

 
Рис. 3. Вплив складових на економічний стан промислових підприємств 

Примітка: сформовано автором 

 

З’ясовано, що найбільший вплив на економічний стан промислових 

підприємств мають такі фактори: рівень фінансування науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт у галузі; соціальна напруженість у регіоні; 

екологічні норми і нормативи; (рівень державної підтримки гірничої 

промисловості; цінова політика.  

Встановлено, що сформований факторний простір дозволяє забезпечити 

всебічне дослідження формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств, а саме визначити фактори, 

що пов'язані з постійною діяльністю підприємства (мікросередовище); фактори 

рівня макроекономіки; фактори рівня мегаекономіки (гіперсередовище).  

Обґрунтовано, що формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств – мають містити такі 

складові: технологічна, кадрова та екологічна.  

Запропоновано застосовувати експертну методологію, як неформальну 

процедуру при визначенні критерії оптимальності забезпечення стратегії 

конкурентоспроможності промислових підприємств, застосовуючи принцип 

“еквівалентної поступки”. 

Підґрунтям формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств є дослідження співвідношення інвестиційних витрат 

і доходів на промислових підприємствах. 

Аналіз показав, що найбільші інвестиційні витрати і відповідні доходи 

були в період з 2016 по 2018 рр. підприємствами ПРАТ “ІНГЗК” та                         

ПАТ “Мотор Січ”. 

Проте не завжди інвестиційні вкладення корелюють з отриманими 

очікуваними прибутками. Тому існує доцільність проведення такого аналізу з 

метою виявлення підприємств у яких інвестиційні вкладення не дали 
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очікуваних прибутків. Візуалізація розрахунків представлено на рис. 4. 
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Рис. 4. Щільність зв’язку між прибутком і інвестиційними витратами 

промислових підприємств 
Примітка: сформовано автором за даними звітності підприємств 

 

Вважаємо за доцільне при формуванні процесів щодо забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств враховувати інвестиційні вкладення 

задля забезпечення збільшення частки ринків збуту.  

Аналіз отриманих розрахунків дає можливість дійти наступних 

висновків: не існує щільного зв’язку між отриманими прибутками і 

інвестиційними витратами.  

Відповідно до шкали Чедока щодо підприємства ПРАТ “ПІВНГЗК” 

значення коефіцієнта кореляції дорівнює -0,64, тобто із збільшенням 

інвестиційних витрат знижуються прибутки. Тобто підприємству необхідно 

кардинально скорегувати стратегію забезпечення конкурентоспроможності. 

Відповідно щодо підприємств АТ “ПІВДГЗК”, ПРАТ “ЦГЗК”,                        

ПАТ “Запоріжсталь”, ПрАТ “Дніпроспецсталь”, то слід зауважити, що у 

жодного з них немає щільного зв’язку відповідно до шкали Чедока. Тобто для 

означених підприємств управлінцям доцільно провести ретельний аналіз 

інвестиційних витрат. Підприємство ПАТ “Мотор Січ” має раціональну 

стратегію щодо забезпечення конкурентоспроможності за напрямом 

інвестиційних витрат. 

У період з 2016 р. по 2018 р. отримані найбільші інвестиційні витрати  

підприємствами ПАТ “ІНГЗК” та ПАТ “Мотор Січ” й відповідно у цей період 

були отримані доходи. 

Проведені дослідження означили доцільність при формуванні процесів 

щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств зумовили 

враховувати інвестиційні вкладення відповідно до функціонального (маркетинг, 

виробництво, фінанси, кадри) та інституціонального підходів. Відповідно до 

функціонального підходу найбільшу частку ринку щодо обсягу виробленої 

продукції займають підприємства ПАТ “ІНГЗК” та ПРАТ “ПІВНГЗК”, 

найменшу – ПрАТ “Укрграфіт”. Відповідно до інституціонального підходу – 

найбільша частка – ПАТ “Запоріжсталь”, найменша – ПрАТ “Укрграфіт”.  

Запропоновано аналізувати доходи промислових підприємств на основі 
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дослідження їх часових рядів за допомогою ARIMA-моделей (рис. 5). 

     
                   ПрАТ “Укрграфіт”    ПРАТ “ПІВНІЧНИЙ ГЗК” 

           
                   ПАТ “Запоріжсталь”                        АТ “ПІВДЕННИЙГЗК” 

Рис. 5. Порівняльний аналіз доходів промислових підприємств за 2016-

2018 рр.  
Примітка: сформовано автором за даними звітності підприємств 

 

Згідно з підходом ARIMA до часових рядів, у першу чергу оцінюється 

стаціонарність ряду, тобто порядок його інтегрованості. У сучасних 

позначеннях ця модель дається виразом ARIMA (p, d, q), де p – порядок 

авторегресії, q – порядок першою чергою середньої, d – порядок різниці 

часового ряду.  

Узагальнюючи отримані розрахунки, розроблено певні практичні 

рекомендації щодо процесу формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності до окремо кожного досліджуємого підприємства. 

У п’ятому розділі – “Напрями формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств” – розроблено 

методологічну карту оцінювання стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств; удосконалено систему 

конкурентних стратегій підприємства, яка враховує різні види стратегій; 

показників ділової активності; удосконалено методику аналізу ефективності 

формування системи стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств. 

Встановлено, що конкурентоспроможність підприємства залежить від 

готовності на кожному конкретному бізнес-процесі ефективно організовувати і 

виконувати окремі види діяльності. Саме ефективна робота кожного окремого 

напрямку діяльності забезпечує високий рівень ефективності стратегічних 

заходів. Результат можна досягти завдяки впровадженню у практичну 

діяльність промислових  підприємств розроблену методологічну карту 

оцінювання стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств, яка передбачає використання конкурентного аналізу, оцінку 

конкурентоспроможності підприємства, а також розробку і реалізацію 

конкурентної стратегії (рис. 6).  
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Рис. 6. Методологічна карта оцінювання стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємствах 
 Примітка: Розроблено автором 

 

Розроблена методологічна карта оцінювання стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності апробовано на промислових підприємствах:                      

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” та ТОВ “Весташляхбуд”. 

Використання методологічної карти передбачає отримання конкурентних 

стратегій підприємства, які удосконалено з урахуванням системи                

конкурентних стратегій, яка враховує стратегію формування конкурентних 

переваг і стратегії конкурентної поведінки. 

Перша складова системи конкурентних стратегій підприємства – 

стратегія формування конкурентної переваги передбачає врахування стратегії 

лідерства за витратами, стратегії диференціації та фокусування. Стратегії 

конкурентної поведінки можуть бути наступальними, оборонними або 

консервативними, що дозволяє підприємствам, в залежності від величини 

ринку, рівня конкуренції на ньому, кон’юнктури ринку, еластичності попиту і 

пропозиції, враховувати запити споживачів задовольняючи їх потреби, 

утримувати конкурентні позиції або орієнтуватися на агресивну поведінку 

щодо завоювання більшої її частки, що можна досягти завдяки конкурентним 

перевагам, які формуються в процесі розробки і реалізації стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 

Врахування всіх видів стратегій дозволяє сформувати загальну стратегію 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств, яка охоплює також 

стратегії підприємства: товарно-ринкову, ресурсно-ринкову, технологічну, 

соціальну, фінансово-інвестиційну, інтеграційну та управлінську. Удосконалена 

система конкурентних стратегій підприємства апробовані на:                                  
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ПРАТ “ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”,                    

ВП “Криворізька теплова електрична станція” АТ “ДТЕК Дніпроенерго”, 

ТОВ “Дизельний завод”, ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат”,                    

ПАТ “ПВП “Кривбасвибухпром”.                              

У процесі вибору стратегічного забезпечення промислових підприємств 

важливе значення відіграють інвестиційні вкладення, які в основному 

призводять до зростання ділової активності (табл. 3).  

Таблиця 3  

Показники економічної діяльності промислових підприємств за 2015-2018 рр. 
Рік   - чистий 

дохід 

 - оплата 

праці 

 -

(оборотні 

засоби 

 - 

основні 

виробничі 

фонди 

 - 

інвестиційні 

витрати 

Інвестиційний 

дохід 

ПАТ “Запоріжсталь” 

2015 31395478 1539630 7390183 12816426 2715873 5376174 

2016 33158709 1622090 21159950 17750591 1214563 2365189 

2017 46746886 1848497 384487761 209526652 1893363 3805115 

2018 59153818 2282005 45536196 20547936 1072317 2042429 

ПрАТ “Укрграфіт” 

2015 1593132 156973 255808 559034 413940 468970 

2016 1458731 178779 1164098 541553 520780 565897 

2017 2398514 257193 1480003 849173 516880 588979 

2018 5851544 375484 3262694 859135 271269 284259 

ПРАТ “ПІВНІЧНИЙ ГЗК” 

2015 13329415 545802 11734098 13799875 2272766 3030169 

2016 15106505 605712 18883091 13705894 558061 794565 

2017 23282274 770935 29026091 13799460 343742 979758 

2018 26102600 1031955 38144632 12925909 67811 70955 

АТ “ПІВДЕННИЙ ГЗК” 

2015 10566993 614144 9717246 3928712 380412 443814 

2016 14605309 645992 15454800 3966854 525791 613423 

2017 1965656 813855 19224510 4162107 70764 82558 

2018 2083595 846409 19801245.3 4370212 761994 888993 

Примітка: сформовано автором за даними звітності підприємств 

 

З метою отримання ефекту від інвестиційних вкладень надано  

авторське удосконалення методичного підходу до визначення  

взаємозв’язку інвестиційної діяльності та ділової активності, яка  

передбачає використання кореляційної матриці вказаного взаємозв’язку   

(табл. 4).  

Встановлено, що методичний підхід та запропонована матриця 

дозволяють визначити взаємозв’язок між чистим доходом, інвестиційним 

доходом та інвестиційними витратами. Обґрунтовано, що із зростанням 

інвестиційних витрат на промислових підприємствах, при незмінних 

внутрішніх і зовнішніх умовах зростають показники ділової активності. 

Визначено, що для забезпечення ефективної стратегії конкурентоспроможності 

підприємства доцільно залучати інвестиційні ресурси, які забезпечать високий 

рівень життєздатності. 
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Таблиця 4 

Матриця співвідношення чистого доходу з інвестиційними витратами 

промислових підприємств за 2019 р. 
1 Чистий дохід (грн.) Інвестиційні витрати (грн.) Інвестиційний дохід (грн.) Показники 

діяльності 

підприємства П
Р

А
Т

 

 “П
ІВ

Н
З
К

” 

28472960 2,8%*ЧД 3,1%*ЧД Чистий дохід 

2,8%*ЧД /////////////////////////////// 882661,8 (3,1%*ЧД)/ 

797242,88(2,8%*ЧД) 

Інвестиційні 

витрати 

3,1%*ЧД 797242,88(2,8%*ЧД)/ 

882661,8(3,1%*ЧД) 

///////////////////////////////////////// Інвестиційний 

дохід 

2 

 

46211742 2,9%*ЧД 5,4%*ЧД Чистий дохід 

П
А

Т
 

“З
ап

о
р
іж

- 

стал
ь” 

2,9%*ЧД ///////////////////////////////// 2495434,068(5,4%*ЧД)/ 

1016658,324(2,9%*ЧД)/ 

Інвестиційні 

витрати 

5,4%*ЧД 1016658,324(2,9%*ЧД)/ 

2495434,068(5,4%*ЧД)/ 

///////////////////////////////////// 

 

Інвестиційний 

дохід 

3 12083280 2,1%*ЧД 4,1%*ЧД Чистий дохід 

П
Р

А
Т

  

“Ц
Г

З
К

” 

 

2,1%*ЧД ///////////////////////////// 495414,48(4,1%*ЧД)/ 

253748,88(2,1%*ЧД) 

Інвестиційні 

витрати 

4,1%*ЧД 253748,88(2,1%*ЧД)/ 

495414,48(4,1%*ЧД) 

/////////////////////////////////////// Інвестиційний 

дохід 

4 3543626 2,9%*ЧД 3,4%*ЧД Чистий дохід 

П
р

А
Т

  

“У
к
р

- 

гр
аф

іт” 

 

2,9%*ЧД //////////////////////////////// 120483,284(2,9%*ЧД)/ 

102765,154(3,4%*ЧД) 

Інвестиційні 

витрати 

3,4%*ЧД 102765,154(3,4%*ЧД) 

120483,284(2,9%*ЧД) 

//////////////////////////////////// Інвестиційний 

дохід 

5 8280234 3,3%ЧД 3,2%ЧД Чистий дохід 

  П
А

Т
 

“Д
н

іп
р

о
-  

сп
ец

стал
ь” 

3,3%ЧД /////////////////////////////// 273247,722(3,3%ЧД) 

256687,254(3,2%ЧД)/ 

Інвестиційні 

витрати 

3,2%ЧД 256687,254(3,2%ЧД)/ 
273247,722(3,3%ЧД) 

/////////////////////////////////// Інвестиційний 
дохід 

6 23145484 3,6* ЧД 4.2%*ЧД Чистий дохід 

А
Т

 

“П
ІВ

Д
Г

З
К

” 

3,6%*ЧД ////////////////////////////////// 972110 (4,2%*ЧД)/ 

833237 (3,6%*ЧД) 

інв_витр 

4.2%*ЧД 833237 (3,6%*ЧД)/ 

833237 (3,6%*ЧД) 

/////////////////////////////////// інв_дох 

Примітка: сформовано автором за даними звітності підприємств 

 

Обґрунтовано, що для збереження конкурентоспроможності  

промислових підприємств шляхом залучення інвестиційних вкладень варто 

здійснювати аналіз, який удосконалено через виділення основних  

напрямків подолання перепон у процесі впровадження  

стратегічного забезпечення конкурентоспроможності на основі  

інноваційного розвитку, які включають активізатори: розробка стратегії, 

підтримка науки, забезпечення, фінансування, створення системи управління 

якістю.  

Обґрунтовано, що ключові напрямки подолання перепон з метою 

впровадження стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств повинні враховувати активатори, як зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища на засадах інноваційного розвитку промислового 

підприємства. 

Удосконалена методика аналізу дозволяє з урахуванням ключових 

напрямків сформувати концептуальний підхід в умовах внутрішніх і зовнішніх 
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змін самого підприємства, визначити системи пріоритетів, як для критеріальних 

так і для внутрішніх показників, із урахуванням розрахунку факторних оцінок 

складових інноваційного потенціалу підприємства та оцінок їх впливу на 

розвиток підприємства (рис. 7). 
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             ПАТ “Запоріжсталь”                                              АТ “ПІВДГЗК” 

Рис. 7. Методика аналізу промислових підприємств з урахуванням ключових 

напрямків на підприємствах 
Примітка: сформовано автором за даними звітності підприємств 

 

Дана методика аналізу апробовано на промислових підриємствах:                       

ПРАТ “ПІВНГЗК”, ПАТ “Кривбасзалізрудком”, ш. Октябрська                         

ПАТ “Кривбасзалізрудком ”, ТОВ “НВП “ГОРМАШ”, ТОВ “Дизельний завод”. 

Використання методики аналізу промислових підприємств з урахуванням 

ключових напрямків свідчить про те, що ця методика дасть змогу промисловим 

підприємствам покращити якість та модернізувати процес виробництва 

промислової продукції, а це зможе в подальшому вивести підприємства на 

новий рівень та підвищити рівень конкурентоспроможності підприємств. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційні роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано методологічні засади формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств, що набуває все більшої 

актуальності, адже за умов розвитку зовнішньої торгівлі, підсилення процесів 

інтеграції країни в міжнародні організації загострюється конкурентна боротьба 

як на внутрішньому, так і на світовому ринку. Отримані під час проведення 
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наукового дослідження методологічні, практичні результати надають змогу 

зробити такі висновки: 

1. Визначено поняття “конкурентоспроможність підприємства” та 

“стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства”.  

На основі вивчення літературних джерел вітчизняних і закордонних науковців 

сформовано авторський підхід до визначень поняття: конкурентоспроможність 

підприємства, яке запропоновано розглядати як процес  

забезпечення виробничої ефективності, що реалізується завдяки сучасному 

обладнанню, технологіям, кваліфікованому персоналу та здатністю завоювати й 

тривалий час утримувати власну ринкову нішу, що реалізується завдяки 

ефективному використанню принципів маркетингового управління; й 

визначення сутності стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства, що пропонується розглядати як 

комплексну стратегію підприємства, яка включає етапи життєвого циклу 

підприємства й стадії розвитку за всіма функціональними напрямами його 

діяльності, що спрямовані на формування конкурентного потенціалу та 

конкурентоспроможності. 

2. Дослідження моделей стратегії розвитку дозволили обґрунтувати 

доцільність підприємства конструктивно реагувати на змінах у зовнішньому і 

внутрішньому середовищі. Використовуючи світовий досвід запропоновано 

модель стратегії розвитку підприємства, яка ґрунтується на оцінці загроз і 

можливостей з урахуванням цінової конкуренції, що дозволяє обрати серед 

запропонованих стратегій ту, яка відповідає життєвому циклу підприємства, 

розмірам підприємства, функціональним напрямкам, спрямованості діяльності, 

що дозволяє мати конкурентні переваги за рахунок розширення асортименту 

товарів та залучення нових споживачів, забезпечуючи підприємство не лише 

виживанням, а й ефективну діяльність. 

3. На основі проведених наукових досліджень та враховуючи точки зору 

різних наукових шкіл і напрямків удосконалено принципи управління, які є 

неодмінною умовою прогресивного розвитку промислових підприємств. 

Запропоновані принципи направлені на збалансування інтересів працівників 

підприємства, власників, держави та направлені на стратегічний інноваційний 

розвиток підприємств. 

4. Встановлено, що різноманіття методичних підходів до оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства не дає можливості визначити його 

конкурентний статус з урахуванням характеристик суб’єктів і об’єктів 

здійснення контролю за даним процесом. Спираючись на базові методичні 

підходи нами розроблено методичний підхід до оцінювання 

конкурентоспроможності промислових підприємств, який передбачає 

використання показників ефективності виробництва і збуту, аналізу 

фінансового стану, ефективності просування товару, його екологічності та 

соціальної ефективності. 

5. Проведені дослідження дозволили сформувати алгоритм процесу 

формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств, який 
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враховує цілі та завдання стратегії з використанням методів і функцій 

управління та базується на правовому, методичному і ресурсно-

інформаційному забезпеченні й поєднує інтереси внутрішнього і зовнішнього 

середовища та дозволяє підприємствам направити інструменти управління на 

інвестиційно-інноваційну діяльність. Запропонований алгоритм процесу 

формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств 

дозволяє підприємствам мати конкурентні переваги на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. 

6. Дослідження оцінки конкурентоспроможності дозволило розвинути 

методику оцінки з урахуванням життєвого циклу промислових підприємств, що 

оцінює потенційні впливи протягом усього життєвого циклу підприємства. 

Дана методика ґрунтується на аналізі розрахованих інтегральних індексів за 

окремими групами показників: конкурентоспроможність персоналу, ліквідність 

і платоспроможність, ефективність використання активів, ділова активність, 

фінансова стійкість, конкурентоспроможність продукції, ефективність 

маркетингу, що сигналізують про зміну стадії його життєвого циклу 

підприємства.  

7. За результатами проведеного дослідження сучасного стану 

промислових підприємств було виявлено, що діяльність промислових 

підприємств зумовлена низкою проблем, основною серед них є: скорочення 

об'ємів закордонних замовлень та зростання рівня відпускних цін на 

промислову продукцію; скорочення кількості зайнятих працівників; 

несприятливі умови для залучення інвестицій; переривання міжрегіональних 

взаємовідносин, що спричинено війною на Донбасі та епідемією COVID-19, що 

призвело до введення карантину і різного типу обмежень; недостатність 

фінансування науково-дослідних робіт; відсутність у значної частини 

підприємств ефективного управління. Всі ці негативні тенденції протягом 

останніх років в роботі промислових підприємств спричинили зниження рівня 

конкурентоспроможності підприємств, тому вирішення зазначених проблем 

потребує комплексного розв’язання, з боку як держави, так і самих 

підприємств. 

8. Досліджуючи діяльність промислових підприємств, було розвинуто 

комплексне оцінювання до формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств, що дозволило визначити 

факторний простір щодо оцінювання  їх діяльності. Комплексне оцінювання до 

формування стратегії забезпечення з урахуванням факторного простору 

дозволить аналізувати роботу підприємств і порівнювати їх з  

основними конкурентами, також аналізувати обсяги виробництва або продажу 

за різними напрямками (географічне розташування або за видами  

продукції, що реалізується). При комплексному оцінюванні з  

урахуванням факторного простору можливе проведення якісного аналізу 

конкурентів за наступними аспектами, зокрема: фінансова, кадрова, 

технологічна, правова, ринкова та екологічна складові, що дозволить 

підвищити ефективність підприємства, забезпечити зростання, розвиток та 
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збереження необхідного рівня конкурентоспроможності промислових 

підприємств. 

9. На основі проведених досліджень, було удосконалено методичний 

підхід до визначення взаємозв'язку ефективності інвестиційної діяльності та 

показників ділової активності підприємства, який враховує інноваційні 

чинники ефективного розвитку підприємства та дозволяє, використовувати 

сучасні методи управління економікою й стратегію конкурентних переваг. 

Методичний підхід визначається системою таких критеріїв,  

як місце підприємства на ринку конкретних товарів, географія ділових 

відносин, репутація підприємства як партнера, активність  

інноваційно-інвестиційної діяльності, конкурентоспроможність, тому при 

позитивній динаміці цих показників буде зміцнення фінансового стану 

підприємства, а, отже як наслідок, підвищення конкурентоспроможності 

підприємства на ринку. 

10. Досліджуючи готовність кожного підприємства ефективно 

організовувати і виконувати окремі види діяльності, було запропоновано 

методологічну карту оцінювання стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств, що дозволяє розробити і 

реалізувати стратегію на засадах формування конкурентних стратегій. Дана 

методологічна карта оцінювання стратегії забезпечення передбачає визначення 

загальних принципів оцінювання, показників, методів, критеріїв та заходів 

щодо поліпшення ефективності конкурентоспроможності промислових 

підприємств. 

11. За результатами дослідження існуючих конкурентних стратегій,  

удосконалено систему конкурентних стратегій підприємства, яка охоплює 

товарно-ринкову, ресурсно-ринкову, технологічну, соціальну,  

фінансово-інвестиційну, інтеграційну та управлінську стратегії. Удосконалена 

система конкурентних стратегій підприємства надасть можливість в 

довгостроковому періоді підвищувати якість продукції, товарів та послуг 

підприємств, знижувати витрати, проникати на нові ринки з метою 

отримання конкурентних переваг. 

12. Досліджуючи системи забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств, запропоновано методику аналізу доходів 

ефективності системи забезпечення конкурентоспроможності, яку 

удосконалено шляхом виділення основних напрямків подолання  

перепон у процесі впровадження стратегічного забезпечення 

конкурентоспроможності на основі інноваційного розвитку, які включають 

наступні активізатори: розробка стратегії, підтримка науки, забезпечення, 

фінансування, створення системи управління якістю. Дана методика також 

передбачає використання інтегрованої моделі кореляційної регресії з метою 

прогнозування доходу за інвестиційними вкладами підприємства та 

порівнюється з критерієм Фішера, що дозволяє здійснити прогноз ефективності 

діяльності підприємства. 
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індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США), Ulrich's 

Periodicals Directory (США)). 

8. Дашко І. М. Методологічні засади управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Економічний аналіз: збірник наукових 

праць. 2020. № 1. С. 57-65. (0,64 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща), WorldCat, Google Scholar 

(США), Open Ukrainian Citation Index, Windows Live Academic, ResearchBible, 

Open Academic jornals Index, CiteFactor). 

9. Dashko I., Lokhman N., Serebreniko V., Beridze T., Cherep А. Analysis of 

regression model for multicolylinearity by parameterization. Peer-reviewed journal 

“Naykovyi visnyk”. 2020. № 2 (176). Pp. 179-186 (0,67 друк. арк., особистий 

внесок автора: 0,14 друк. арк., представлена постановка задачі і послідовне її 

розв’язання у вигляді реалізації відповідного алгоритму). (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: наукометрична база Scopus).       

10. Дашко І. М. Оцінювання фінансової стійкості гірничорудних 

підприємств Криворізького регіону. Ринкова економіка: сучасна теорія і 

практика управління: збірник наукових праць. 2020. № 2 (45). Т. 19. С. 268-282. 

(0,68 друк. арк.) Міжнародна представленість та індексація журналу: (Index 

Copernicus (Польща), ICI Journals Master List). 

11. Дашко І. М. Аналіз сучасного стану розвитку промислової галузі 

України. Ефективна економіка: електронний науковий журнал. 2020. Вип. 3. 

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8736 (дата звернення 

20.03.2020) (0,6 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща), SIS, Google Scholar (США))  

12. Дашко І. М. Дослідження основних методів оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємств. Економіка та держава: науково-

практичний журнал. 2020. № 5. С. 108-111. (0,46 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), SIS, 

Google Scholar (США)). 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8736
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13. Дашко І. М., Череп А. В. Моделювання вартісних тенденцій 

промислових підприємств України. Причорноморські економічні студії: 

науковий журнал. 2020. № 51-1. С. 138-144. (0,63 друк. арк., особистий внесок 

автора: 0,5 друк. арк., визначено систему узагальнюючих чинників 

ефективності діяльності промислових підприємств й виокремлено специфічну 

сукупність показників задля оцінювання ефективності діяльності підприємств, 

що враховують галузеві особливості) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США))  

14. Дашко І. М. Практика прогнозування показників діяльності 

підприємства щодо забезпечення конкурентноспроможності. Економічний 

простір: збірник наукових праць. 2020. № 153. С. 46-51. (0,5 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Google Scholar (США)). 

15. Дашко І. М. Проблеми підвищення конкурентоспроможності 

промислових підприємств України. Сталий розвиток економіки: міжнародний 

науково-виробничий журнал. 2019. № 1 (42). С. 22-30. (0,76 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus: 

Indexed in the ICI Journal Master List (Польща), Google Scholar (США)). 

16. Дашко І. М. Аналіз процесів конкурентоспроможності в умовах  

глобалізації. Науковий погляд: економіка та управління: науковий журнал.             

2019. № 4 (66). С. 54-60. (0,55 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List 

(Польща), Google Scholar (США)). 

17. Дашко І. М. Економічний механізм забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств. Вісник Запорізького 

національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки,                  

2019. № 4(44). С. 16-22. (0,6 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)). 

18. Дашко І. М. Аналіз складників глобального індексу 

конкурентоспроможності. Вчені записки Таврійського національного 

університету ім. В. І. Вернадського: науковий журнал. Економіка і управління. 

2019. Том 30 (69). № 6. Ч. 2. С. 48-54. (0,8 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)). 

19. Дашко І. М. Місце і роль ресурсного потенціалу підприємства в 

забезпечені конкурентоспроможності. Вісник Хмельницького національного 

університету: науковий журнал. Економічні науки. 2019. № 6. С. 40-45. 

(0,47 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), Google Scholar (США)). 

20. Дашко І. М. Прогнозування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств. Бізнес-навігатор: науково-

виробничий журнал. 2019. № 6 (55), С. 74-81. (0,5 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)). 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49774
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49774
http://nbuv.gov.ua/j-tit/UZTNU_econ
http://nbuv.gov.ua/j-tit/UZTNU_econ
http://nbuv.gov.ua/j-tit/UZTNU_econ
http://nbuv.gov.ua/j-tit/UZTNU_econ
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21. Дашко І. М. Урахування ризиків при управлінні розвитком 

промислових підприємств. Інтелект XXІ: науковий економічний журнал. 2019. 

№ 6. Ч. 1. С. 63-68. (0,53 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)). 

22. Дашко І. М. Інвестиції в забезпеченні конкурентноспроможності 

підприємства. Підприємництво та інновації: науковий журнал з питань 

економіки та бізнесу. 2019. № 9. С. 93-98. (0,48 друк. арк.) Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)). 

23. Дашко І. М. Розробка стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств. Інтернаука: міжнародний науковий журнал. 

Економічні науки. 2019. № 11 (31). С. 25-32. (0,6 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США), Polish Scholarly Bibliography, ResearchBib, Electronic Journals 

Library, Open J-Gate, Bielefeld Academic Search Engine, Ulrichsweb Global Serials 

Directory, Academic keys, Staatsund Universitätsbibliothek Hamburg Carl von 

Ossietzky)). 

24. Дашко І. М. Вплив інноваційної діяльності на підвищення 

конкурентоспроможності промислових підприємств. Причорноморські 

економічні студії: науковий журнал. 2019. № 47-1. С. 197-202. (0,62 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Google Scholar (США)). 

25. Дашко І. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності 

промислових підприємств в ринкових умовах. Ефективна економіка: 

електронний науковий журнал. 2018. Вип. 6. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7760  (дата звернення 20.06.2018) 

(0,45 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), SIS, Google Scholar (США).)  

26. Дашко І. М. Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку. 

Економіка та держава: науково-практичний журнал. 2017. № 1. С. 65-69. 

(0,66 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), SIS, Google Scholar (США)).  

27. Дашко І. М. Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємств. 

Причорноморські економічні студії: науковий журнал. 2017. № 13-2. С. 80-85. 

(0,48 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), SIS, Google Scholar (США)). 

28. Дашко І. М. Конкурентоспроможність підприємства: загальні риси та 

відмінності. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий 

журнал.  2016. № 1 (30). С. 103-110 (0,73 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus: Indexed in the ICI 

Journal Master List (Польща), Google Scholar (США)). 

29. Дашко І. М. Розвиток інноваційних технологій управління персоналом 

на підприємствах в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7760
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49774
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49774
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відносини та світове господарство”. 2016. Вип. 9. С. 37-42. (0,61 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

Journals Master List, CrossRef, Google Scholar (США)). 

30. Дашко І. М. Стратегічний контролінг на підприємстві: його  

сутність, значення, основні методи та інструменти. Інвестиції: практика та 

досвід. 2016. № 20. С. 25-30. (0,69 друк. арк.) (Міжнародна представленість 

та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), SIS, Google Scholar 

(США)).  

 

1.3. Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав: 

 

31. Дашко І. М. Інновації як рушійна сила конкурентоспроможності 

підприємства. Polskie еast European Scientific Journal. Warsaw, Poland, 2020. 

No 1 (53). Pp. 4-9. (0,43 друк. арк.). 

32. Дашко І. М. Особливості функціонування промислових підприємств 

України та Криворізького регіону. Česká republika sciences of Europe. Praha, 

Czech Republic, 2020. No 47, Vol. 4. Pp. 15-20. (0,4 друк. арк.).  

33. Дашко І. М. Оцінка конкурентного статусу підприємства в сучасних 

умовах господарювання. Slovak international scientific Journal. Bratislava, 

Slovakia, 2020. No 37, Vol. 2. Pp. 3-7. (0,35 друк. арк.). 

34. Дашко І. М. Розвиток теорій конкурентоспроможності підприємств. 

Polish journal of science. Warszawa, Poland, 2019. No 21, Vol. 2. Pp. 15-20.               

(0,4 друк. арк.).  

35. Дашко І. М. Система управління ризиками зниження 

конкурентоспроможності на промислових підприємствах. Österreichisches 

Multiscience Journal. Innsbruck, Austria, 2019. No 23, Vol. 2. Pp. 19-24.                        

(0,48 друк. арк.).  

 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

36. Дашко І. М. Розвиток стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств України. Молода наука-2019: ХІІ 

Університ. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених.  (м. 

Запоріжжя, 12 квітня 2019 р.). Запоріжжя: Запорізький національний 

університет, 2019. С. 57-58. (0,07 друк. арк.).  

37. Дашко І. М., Васильєва С. І., Тищенко Д. Д. Розвиток інноваційної 

стратегії в Україні. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в 

сучасних умовах: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 01 червня 2019 р.). 

Полтава: ЦФЕНД, 2019. С. 25-27 (0,16 друк. арк., особистий внесок автора:               

0,1 друк. арк., проаналізовано проблеми  інноваційного  процесу, сформовані 

висновки). 

38. Дашко І. М., Легенький Р. О. Сутність та значення еколого-

економічної безпеки на виробничих підприємствах. Сучасний рух науки:                     

VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 6-7 червня 2019 р.). Дніпро: 

http://journals.indexcopernicus.com/
http://crossref.org/
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WayScience. С. 432-436. (0,15 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. 

арк., проаналізовано необхідність розробки організаційно-економічного 

забезпечення еколого-економічної безпеки підприємств виробничої сфери, 

сформовані висновки). 

39. Дашко І. М., Бондарчук А. С. Конкурентоспроможність промислової 

галузі в умовах кризи. Бізнес та умови його розвитку: національна та 

міжнародна практика: Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 червня                 

2019 р.). Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2019. С. 37-40 

(0,2 друк. арк., особистий внесок автора: 0,15 друк. арк., обгрунтовано 

сутність конкурентопроможності промислової галузі, сформовані 

статистичні дані щодо промислової галузі та висновки). 

40. Dashko I., Lepekhyn О., Сhernikova N, Azhazha M. Formation of 

principles of investment strategy of industrial enterprises. Macnines tecnhologies 

materials 2019: XVI International scientific conference. (Varna, Bulgaria, 11-

14.09.2019). Varna, Bulgaria: Scientific and Technical Union of Mining, Geology 

and Metallurgy. Vol. 5 Tecnhologies industrial management, 2019. Pp. 415-418. 

(0,15 друк. арк., особистий внесок автора: 0,04 друк. арк., запропоновано 

послідовність виконання і принципи, щоб забезпечити прийняття ефективних 

управлінських рішень, спрямованих на реалізацію інвестиційної стратегії 

промислових підприємств). 

41. Дашко І. М. Роль інновацій у забезпенні конкурентоспроможності. 

Проблеми планування в ринкових умовах: XIII Міжнар. наук.-практ. конф.                       

(м. Хмельницький – м. Одеса, 19-22 вересня 2019 р.).  

Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2019. С. 25-28        

(0,2 друк. арк.).  

42. Дашко І. М. Забезпечення конкурентної стратегії підприємства та 

підходи до її вивчення. VIII Ukrainian-Polish Scientific dialogues: Conference 

Proceendings. international scientific conference. (м. Хмельницький, 16-19 жовтня 

2019 р.). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2019.                   

С. 15-17 (0,15 друк. арк.). 

43. Дашко І. М. Розвиток стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств: від моделей теорії до умов 

практики”. Проблеми планування в ринкових умовах: XVII Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Хмельницький – м. Одеса, 21-23 вересня 2018 р.). Хмельницький: 

Хмельницький національний університет, 2018. С. 45-47 (0,15 друк. арк.). 

44. Дашко І. М. Розвиток сучасного менеджменту в Україні. Економічне 

зростання в епоху соціальних трансформацій. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.                  

(м. Краматорськ,  29 січня 2017 року). Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017.                          

С. 41-45 (0,28 друк. арк.). 

45. Дашко І. М. Дослідження факторів впливу на 

конкурентоспроможність підприємства. Молода наука-2017: Х Університ. 

наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. (м. Запоріжжя, 

12 квітня 2017 р.). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017.                       

С. 335-337. (0,14 друк. арк.). 
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46. Дашко І. М. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства на стадіях його життєвого циклу. Проблеми планування в 

ринкових умовах: XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький – м. Одеса, 

15-17 вересня 2017 р.). Хмельницький: Хмельницький національний 

університет, 2017. С. 18-20 (0,14 друк. арк.). 

47. Дашко І. М. Розвиток галузевих ринків в умовах глобалізації. 

Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конференція (м. Ірпінь, 26-27 жовтня 2017 р.). Ірпінь: Університет 

ДФС України, 2017.  С. 533-535. (0,12 друк. арк.). 
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конкурентоспроможності промислових підприємств. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Запорізький національний університет Міністерства 

освіти і науки України, Запоріжжя, 2021. 

Дисертація присвячена формуванню стратегії забезпечення 
конкурентоспроможності промислових підприємств та рекомендацій щодо 
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розроблення нових стратегій забезпечення конкурентоспроможності 
промислових підприємств з метою прийняття та реалізації ефективних 
управлінських рішень. 

Розроблено алгоритм процесу формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства, який враховує цілі та завдання 

стратегії. 

Запропоновано методичний підхід до оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства, який дозволяє використовувати 

показники конкурентоспроможності продукції, фінансового стану, 

ефективності виробництва, збуту і просування товару, конкурентного 

потенціалу підприємства, його екологічність, імідж та соціальну ефективність. 

Запропоновано методологічну карту як неформальну процедуру при 

визначені критерію оптимальності забезпечення стратегії 

конкурентоспроможності промислових підприємств.  

Запропоновано методологію аналізу доходів промислових підприємств на 

основі ARIMA-моделі та моделі Бокса-Дженкінса, яка передбачає використання 

інтегрованої моделі кореляційної регресії з метою прогнозування доходу за 

інвестиційними вкладами підприємства. 

Розроблено модель стратегії розвитку підприємства в залежності  

від змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі кон'юнктури  

ринку, конкуренції, життєвого циклу товарів, робіт і послуг.  

Розроблено методику аналізу ефективності формування системи стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. 

Удосконалено методологічний підхід до комплексного  

оцінювання формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства. Удосконалено методичні підходи до визначення взаємозв’язку 

ефективності інвестиційної діяльності та показників ділової активності 

підприємства. 

Сформовано методологію формування стратегії конкурентоспроможності 

підприємства.  

Удосконалено принципи управління конкурентоспроможністю. 

Удосконалено систему конкурентних стратегій підприємства. 

Розвинуто комплексне оцінювання до формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств. 

Визначено сутність поняття конкурентоспроможність підприємства, та 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Розкрито 

методику оцінки конкурентоспроможності з урахуванням життєвого циклу 

підприємства. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, стратегія, концептуальні засади, 

стратегічне управління, конкурентний статус, конкурентні переваги, 

управлінське рішення, модель, ділова активність, алгоритм, інновації, 

інвестиції. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Дашко И.Н. Формирование стратегии обеспечения 

конкурентоспособности промышленных предприятий. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Запорожский национальный университет 

Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена формированию стратегии обеспечения 

конкурентоспособности промышленных предприятий и рекомендаций по 

разработке новых стратегий обеспечения конкурентоспособности 

промышленных предприятий с целью принятия и реализации эффективных 

управленческих решений. 

Разработан алгоритм процесса формирования стратегий обеспечения 

конкурентоспособности предприятия, учитывающий цели и задачи стратегии. 

Предложен методический подход к оценке конкурентоспособности 

предприятия, позволяет использовать показатели конкурентоспособности 

финансового состояния, эффективности производства, сбыта и продвижения 

товара, конкурентного потенциала предприятия, его экологичность, имидж и 

социальную эффективность. 

Предложено методологическую карту как неформальную процедуру при 

определении критерия оптимальности обеспечения стратегии 

конкурентоспособности промышленных предприятий. 

Предложена методология анализа доходов промышленных предприятий 

на основе ARIMA-модели и модели Бокса-Дженкинса, которая 

предусматривает использование интегрированной модели корреляционной 

регрессии с целью прогнозирования дохода по инвестиционным вкладам 

предприятия. 

Разработана модель стратегии развития предприятия в зависимости от 

изменений во внутренней и внешней среде рынка, конкуренции,  

жизненного цикла товаров, работ и услуг. Разработана методика анализа 

эффективности формирования системы стратегии обеспечения 

конкурентоспособности. 

Усовершенствована методологический подход к комплексной оценки 

формирования стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

Усовершенствованы методические подходы к определению взаимосвязи 

эффективности инвестиционной деятельности и показателей деловой 

активности предприятия. 

Сформирована методология формирования стратегии 

конкурентоспособности предприятия. Усовершенствованы принципы 

управления конкурентоспособностью. Усовершенствована система 

конкурентных стратегий предприятия. 

Развито комплексную оценку к формированию стратегии обеспечения 



 
 

38 

конкурентоспособности промышленных предприятий. 

Определена сущность понятия конкурентоспособность предприятия, и 

стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия. Раскрыта 

методика оценки конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия, концептуальные 

основы, стратегическое управление, конкурентный статус, конкурентные 

преимущества, управленческое решение, модель, деловая активность, алгоритм, 

инновации, инвестиции. 

 

ANNOTATION 

 

Dashko I. M. Formation of strategy for ensuring competitiveness of 

industrial enterprises. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for the Doctor of Economics Degree  in speciality 08.00.04 – 

economics and enterprise management (according to the types of economic 

activities). – Zaporizhzhia National University of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis is devoted to the formation of strategies for ensuring the 

competitiveness of industrial enterprises and recommendations for the development 

of new strategies and ensuring competitiveness of industrial enterprises in order to 

make and implement effective management decisions. 

An algorithm of the process of forming a strategy to ensure competitiveness of 

an enterprise has been developed, in which the purpose and objectives of the strategy 

are taken into account: providing them with tools for their implementation using 

management methods and functions: legal and resource, methodological and 

information support, which allows an industrial enterprise to use its strengths due to 

the available resources in market segments in order to introduce a high level of 

innovation  activity and competitiveness of the enterprise; 

A methodological approach for assessing competitiveness of an enterprise is 

proposed, which allows using single and group indicators of product competitiveness, 

financial conditions, efficiency of production, sales and promotion of goods, 

indicators of the competitive potential of the enterprise, its environmental 

friendliness, image and social efficiency, that allows you to determine the level of 

competitive status of the enterprise on the market by using expert means; 

A methodological map is proposed as an informal procedure for determining 

the optimum criterion for promoting the competitiveness strategy of industrial 

business. 

A methodology for analyzing the income of industrial enterprises based on the 

ARIMA and the Box-Jenkins models is proposed, which provides for the use of an 

integrated correlation regression model in order to predict income from investment 

deposits of a business and is compared with the Fischer criterion, which allows us to 

forecast efficiency of the business. 

A model of the company's development strategy has been developed depending 

on changes in the internal and external environment, market conditions, competition, 
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and the life cycle of goods, works, and services. A methodology for analyzing the 

effectiveness of forming a system of strategy in promoting the competitiveness of 

industrial enterprises is developed by identifying key areas for overcoming barriers 

that can prevent implementation of strategy for ensuring competitiveness. 

The methodological approach to the  complex assessment of the formations of 

a strategy for ensuring the competitiveness of a business has been improved. 

Methodological approaches to determining the relationship between the effectiveness 

of investment activity and indicators of business activity of an enterprise have been 

improved. The methodology of forming the company's competitive strategy is 

formed, also the principles of competitive management have been improved, as well 

as the system of competitive strategies of the enterprise is improved, taking into 

account the following strategies: promoting the competitiveness of industrial 

enterprises, the formation of competitive advantages, diversification, focusing and 

leadership in costs and a strategy of competitive behavior.  This is characterized by 

studying the positions of business models and provides for the development of key 

factors of influence that are aimed at microactivators of innovation potential and 

therefore allows development of an assertive or reversible strategy that will ensure a 

stable state of the enterprise in the industry. 

A comprehensive assessment has been developed to form a business model for 

ensuring competitiveness of industrial enterprises. This will allow forming a space in 

order to carry out a study of the formation of a strategy for ensuring competitiveness 

of industrial enterprises. 

The main idea of the concept of enterprise competitiveness and strategies for 

promoting business competitiveness is defined. The methodology for assessing 

competitiveness taking into account the life cycle of the business is revealed. 

Keywords: competitiveness, strategy, conceptual foundations, strategic 

management, competitive status, competitive advantages, management decision, 

model, business activity, algorithm, innovation, investment. 
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