
 

 

 



 

 

методичний підхід до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств 

олієжирової галузі.  
 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Детальний аналіз змісту дисертації, автореферату та публікацій 

Котелевця Д.О., дозволяє зробити висновок про високу ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій.   

Перш за все, вони спираються на сучасні теоретичні та практичні 

економічні дослідження з питань формування механізму управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств. Проаналізований автором 

значний обсяг результатів досліджень вітчизняних та іноземних вчених дозволив 

сформувати сучасне бачення проблеми та ґрунтовно підійти до розв’язання 

визначених у дисертаційній роботі завдань.  

Для досягнення мети дослідження автором були використані методи 

історичного та логічного узагальнення, аналізу і синтезу, узагальнення наукового 

досвіду, системного, статистичного й термінологічного аналізу, порівняння, 

коефіцієнтний метод, економіко-математичний; економічного моделювання та 

експертних оцінок, гуртування, дедукції та індукції .  

Ознайомлення зі змістом роботи дозволяє стверджувати, що мету 

дослідження досягнуто, а завдання роботи виконані у повному обсязі. Цьому 

сприяли, зокрема, і логічна послідовність проведеного дослідження, чіткість 

викладання матеріалу як усієї роботи, так і кожного з її  трьох розділів. 

У кожному з розділів та підрозділів роботи дисертант виклав результати, що 

становлять значний науковий інтерес та є обґрунтованими і достовірними.  

Так, у першому розділі «Теоретико-методичні засади механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств з перероблення сільськогосподарських 

продуктів» автор здійснив теоретико-методологічне дослідження існуючих 

підходів вчених до трактування дефініції «конкурентоспроможність підприємств» 

та надав авторське визначення поняття «конкурентоспроможність підприємств 

переробної галузі» (с. 39). Автором розглянуто особливості функціонування 

підприємств олієжирової галузі, визначено передумови формування 

конкурентоспроможності та розвинуто науково-теоретичні положення сутності 

поняття «управління конкурентоспроможністю переробних підприємств» (с. 40-

42). Дисертантом обґрунтовано доцільність формування конкурентного 

потенціалу та необхідність використання удосконаленої моделі формування 

конкурентного потенціалу переробних підприємств (с. 43-47). Також в роботі 

проаналізовано підходи вчених до виділення факторів, які забезпечують 

конкурентоспроможність та впливають на механізм управління нею, доповнено 



 

 

класифікацію макро- і мікрофакторів за рестриктивним і експансіоністським 

впливом на конкурентоспроможність підприємств олієжирової галузі (с. 48-56). В 

дисертації здійснено аналіз існуючих методичних підходів до оцінки 

конкурентоспроможності переробних підприємств, що дозволило визначити їх 

переваги й недоліки (с. 57-63), запропонувати власну систему показників для 

оцінки конкурентоспроможності переробних підприємств в розрізі фінансової, 

соціально-економічної та організаційно-економічної підсистем (с. 64-67), а також 

розвинути «механізм управління конкурентоспроможністю переробних 

підприємств» (с. 67). 

У другому розділі «Аналіз конкурентоспроможності переробних 

підприємств в АПК» автор проаналізував тенденції розвитку та ефективності 

виробництва олійних культур і продукції їх переробки в Україні, зазначив умови 

функціонування олієжирового комплексу (с. 71-93), провів аналіз ресурсного 

забезпечення агровиробництва (с. 94-114). З використанням запропонованої 

системи показників дисертантом оцінено рівень конкурентоспроможності 

підприємств олієжирової галузі (с. 115-134). 

У третьому розділі «Основні напрями удосконалення механізмів управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств» автором сформовано низку 

науково обґрунтованих та практично значущих рекомендацій щодо 

удосконалення економічних інструментів управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств, зокрема: удосконалено механізм управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств через процес трансформації їх 

конкурентних переваг в конкурентоспроможність та формування системи 

забезпечення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів, а також 

зазначені основні етапи формування даного механізму (с. 138-158); 

запропоновано пріоритетні напрямки підвищення конкурентоспроможності 

переробних підприємств олієжирової галузі на основі формування 

мікрокластерного механізму міжгалузевих зв’язків виробників олієжирової 

продукції, які дозволяють отримати соціальний та економічний ефект на 

підприємстві, покращити розвиток регіону (с. 159-171); розроблено концептуальні 

положення підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств, 

використання яких забезпечує підвищення конкурентної позиції на ринку (с. 172-

190). 

Таким чином, можна зазначити, що результати наукового дослідження 

Котелевця Д.О., представлені в дисертаційній роботі, достатньо обґрунтовані і 

мають наукову достовірність.  

Висновки за розділами та загальні висновки логічно становлять єдине ціле, 

а результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності 

переробних підприємств. 



 

 

З точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення завдань, 

назва дисертаційної роботи «Удосконалення механізму управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств»  повністю відповідає її змісту.  

 

3. Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Котелевця Д.О., полягає у 

розвитку теоретичних засад, удосконаленні науково-методичного забезпечення та 

розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств.  

До вагомих наукових результатів можна віднести наступні: 

на теоретичному рівні: 

– уточнено трактування поняття «конкурентоспроможність підприємств 

переробної галузі», що запропоновано розглядати як спроможність 

господарюючого суб’єкта переробляти сільськогосподарську продукцію з 

використанням наявних ресурсів підприємства в умовах необхідності 

мінімізувати вплив рестриктивних факторів макро- та мікросередовища для 

збереження і підвищення свого конкурентного стану на ринку (с. 39);  

– у ході дослідження автором надано визначення поняття «управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств» (с. 42), в якому акцентовано 

увагу на доцільності використання комплексу методів, інструментів, механізмів, 

направлених на забезпечення реальної та потенційної спроможності 

господарюючого суб’єкта протягом довгого часу домінувати над конкурентами, 

постійно удосконалюючи, розвиваючи ключові бізнес-процеси у відповідності з 

розробленою стратегією та тенденціями на ринку, спираючись на ефективне 

використання наявних ресурсів з урахуванням нестабільних вимог зовнішнього 

середовища та довгострокове співробітництво з партнерами;   

– розширено класифікацію макро- і мікрофакторів за рестриктивним і 

експансіоністським впливом на конкурентоспроможність підприємств 

олієжирової галузі (с. 48-56). Використання сформованої класифікації в діяльності 

переробних підприємств дозволить оцінити характер впливу окремих факторів на 

формування високого рівня конкурентоспроможності, покращити умови 

функціонування, прийняти ефективні управлінські рішення, налагодити 

виробничу діяльність, зменшити негативний вплив чинників на формування 

конкурентних переваг;   

на методичному рівні: 

– автором удосконалено модель формування конкурентного потенціалу 

переробних підприємств, в основі якої враховано вплив чинників ринкового 

середовища, раціональності використання ресурсів на розвиток конкурентного 

потенціалу (с. 44-47), що дозволяє прийняти ефективні управлінські рішення, 



 

 

виявити конкурентні можливості підприємства з метою розробки стратегічної 

поведінки, створення конкурентних переваг;   

– удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі (с. 122-134). Його 

використання в практичній діяльності переробних підприємств дозволяє 

проаналізувати господарську діяльність, визначити стійкість фінансової, 

організаційно-економічної та соціально-економічної підсистем, оцінити загальний 

рівень конкурентоспроможності, на основі чого керівництво підприємства має 

можливість використати пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності;   

– сформовано механізм управління конкурентоспроможністю переробних 

підприємств через процес трансформації їх конкурентних переваг в 

конкурентоспроможність та формування системи забезпечення 

конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів, який реалізується шляхом 

дотримання сукупності етапів, передбачає проведення заходів, що сприятимуть 

адаптації підприємств до змінних факторів зовнішнього середовища (с. 146-158) 

та дозволяє визначити конкурентні можливості підприємства на ринку, його 

загрози, сильні та слабкі сторони, оцінити конкурентні переваги, сформувати 

стратегію підвищення конкурентоспроможності;   

– визначено пріоритетні напрямки підвищення конкурентоспроможності 

переробних підприємств олієжирової галузі на основі формування 

мікрокластерного механізму міжгалузевих зв’язків виробників олієжирової 

продукції (с. 160-171). Створення олієжирового мікрокластеру дозволило 

підвищити конкурентоспроможність підприємств, покращити якість виробництва 

продукції, завоювати нові ринку збуту, використати внутрішні резерви та 

сформувати напрямки покращення діяльності, отримати економічний ефект;  

– розвинуто концептуальні положення підвищення 

конкурентоспроможності переробних підприємств (с. 173-190), які поділено на 

концептуальні положення, що направлені на підвищення 

конкурентоспроможності самих підприємств, та положення створення 

сприятливого середовища функціонування підприємств переробної галузі, що 

дозволяє врахувати перспективні напрямки розвитку підприємств олієжирової 

галузі, підвищити ефективність функціонування, покращити виробничо-

господарську діяльність та реалізувати заходи направлені на зміцнення 

конкурентної позиції на ринку.   

Таким чином, теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи 

Котелевця Дмитра Олександровича розвивають теоретичне розуміння сутності 

управління конкурентоспроможністю, дозволяють переробним підприємствам 

сформувати конкурентні переваги, розвинути конкурентний потенціал, визначити 

напрямки підвищення конкурентоспроможності.   



 

 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у подальшому розвитку 

понятійного апарату, зокрема понять «конкурентоспроможність підприємств 

переробної галузі», «управління конкурентоспроможністю переробних 

підприємств», науково-методичного підходу до оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі; розширенні 

класифікації макро- і мікрофакторів за рестриктивним і експансіоністським 

впливом на конкурентоспроможність підприємств олієжирової галузі.  

Прикладна цінність результатів дисертаційного дослідження 

Котелевця Д.О. полягає у тому, що запропоновані науково-методичні підходи, 

концептуальні положення, напрямки удосконалення механізму управління 

конкурентоспроможністю знайшли практичне впровадження в діяльності 

переробних підприємств.  

Результати наукового дослідження використані в діяльності вітчизняних 

переробних підприємств, зокрема: ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» 

(довідка №483 від 10.04.2017 р.), ПрАТ «Пологівський олiйноекстракцiйний 

завод» (довідка №861/1/04 від 14.04.2017 р.), ТОВ «Мелітопольський 

олiйноекстракцiйний завод» (довідка №1107/1/01 від 19.04.2017 р.), ДП «Сангрант 

Плюс» (довідка №68/04/17-4 від 27.04.2017 р.), ТОВ «Ясенсвіт» (довідка №ЯС-

11/10/17-1286 від 11.10.2017 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін «Економіка 

підприємства», «Фінанси підприємств», «Фінансове управління та планування 

підприємств», «Стратегічне управління» (довідка №01-14/160 від 20.10.2017 р.). 

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок про те, що 

дисертаційне дослідження має наукове та практичне значення.   
 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи й опублікованими працями 

дисертанта дозволяє стверджувати, що ключові наукові положення, висновки та 

рекомендації, сформульовані у дисертації, знайшли своє відображення у 

публікаціях автора.  

У відкритому друці за темою дисертації автором опубліковано 14 наукових 

праць, у тому числі: 7 статей у наукових фахових виданнях України, з них 6 

статей у виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття у 

виданні України, яке включене до міжнародних наукометричних баз даних, 6 тез 

за матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій – 5,03 друк. арк., які 

опубліковано особисто автором.  



 

 

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

захист, одержано автором самостійно. В опублікованих працях достатньою мірою 

відображено сутність результатів виконаного дослідження та їх наукову новизну. 

Основні положення і наукові результати, що представлені у дисертаційній роботі 

Котелевця Д.О. доповідалися й отримали позитивну оцінку на 6 міжнародних 

науково-практичних конференціях, що дозволяє вважати апробацію результатів 

дисертаційної роботи достатньою.  

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи, обсяг і кількість 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук.  
 

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота має логічну структуру, складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.   

Загальний обсяг роботи становить 234 сторінки, із них 170 сторінок займає 

основний текст. Робота містить 51 рисунок та 14 таблиць. 

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

написана у науковому стилі, її зміст викладено у чіткій логічній формі та 

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками.  

Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації. Автореферат 

достатньою мірою висвітлює основні наукові і практичні положення 

дисертаційної роботи. 

За обсягом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, що 

встановлені МОН України до кандидатських дисертацій. 
 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи.  

Відзначаючи авторський підхід до вирішення досліджуваної проблематики 

та позитивну оцінку викладених положень, висновків і рекомендацій, необхідно 

відмітити ряд положень, які мають дискусійний характер та потребують 

додаткової аргументації, а саме:   

1. Автором ґрунтовно проаналізовано ресурсне забезпечення 

агровиробництва в Україні за 2011-2015 рр. (підрозділ 2.2, с. 94-114), але з 

проведеного аналізу не зовсім зрозуміло, яким чином ресурсне забезпечення 

впливає на формування конкурентних переваг переробних підприємств, що 

доцільно було б уточнити.  

2. У підрозділі 1.1 (с. 31-38) автором розглянуто підходи науковців до 

визначення поняття конкурентоспроможність підприємств та надано власне 

твердження «управління конкурентоспроможністю переробних підприємств» 

(с. 42). При цьому вважаємо, що автору доцільно було б проаналізувати існуючі 

підходи до визначення поняття управління конкурентоспроможністю, вказати 

позитивні і негативні ознаки кожного з підходів та систематизувати представлені 

погляди більш наочно.  



 

 

3. З метою конкретизації розширеної автором класифікації макро- і 

мікрофакторів за рестриктивним і експансіоністським впливом на 

конкурентоспроможність підприємств олієжирової галузі у підрозділі 1.2 (с. 56, 

рис. 1.7), доцільно було б більш детальніше розглянути існуючі теоретичні 

підходи вчених до цієї проблеми, а також зазначити, за рахунок яких факторів 

розширена дана класифікація.   

4. З огляду на значущість удосконаленого в дисертаційній роботі механізму 

управління конкурентоспроможністю переробних підприємств (с. 147, рис. 3.3), 

який реалізується, зокрема, шляхом використання системи забезпечення 

конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів, доцільно було б приділити 

більше уваги розкриттю особливостей побудови даної системи та принципів, на 

яких відбуватиметься формування і реалізація  механізму. 

5. Заслуговує на увагу удосконалений автором науково-методичний підхід 

до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі, 

який дозволяє визначити стійкість фінансової, організаційно-економічної та 

соціально-економічної підсистем та на основі отриманих даних оцінити 

загальний рівень конкурентоспроможності, а також сформувати рекомендації 

щодо зростання даного рівня (с. 122-134). Доцільно було б уточнити перелік 

рекомендацій, необхідних для підвищення конкурентоспроможності 

проаналізованих підприємств в розрізі кожної підсистеми.   

6. Автором розвинуто концептуальні положення підвищення 

конкурентоспроможності переробних підприємств, які поділено на концептуальні 

положення, що направлені на підвищення конкурентоспроможності самих 

підприємств, та положення створення сприятливого середовища функціонування 

підприємств переробної галузі, а також запропоновано їх реалізувати в межах 

регіону з метою забезпечення підвищення конкурентної позиції на ринку (с. 173-

190). Дані рекомендації є корисними та обґрунтованими, однак, на наш погляд, 

для підтвердження їх ефективності доцільно було б проаналізувати використання 

сформованих положень в діяльності переробних підприємств.  

7. Одним із завдань дисертаційної роботи було визначення пріоритетних 

напрямків підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств 

олієжирової галузі на основі формування мікрокластерного механізму 

міжгалузевих зв’язків виробників олієжирової продукції, що дозволяє отримати 

економічний та соціальний ефекти (підрозділ 3.2). На нашу думку, автору 

доцільно було конкретизувати перелік пріоритетних напрямків підвищення 

конкурентоспроможності підприємств та, для більшої зручності, зобразити їх 

схематично.  

Але наведені зауваження не зменшують загальної значущості та позитивної 

оцінки дисертаційної роботи Котелевця Д.О., що представляє собою самостійну 

завершену наукову працю.   



 

 

 


