
 



“конкурентоспроможність підприємств переробної галузі”, “управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств”, розробкою і 

удосконаленням існуючих підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності, 

обґрунтування пріоритетних напрямків її підвищення, формування 

конкурентного потенціалу.   

У цілому, проведене автором дослідження теоретичних та практичних 

аспектів удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств є актуальною темою дисертаційної роботи. 

Актуальність проблематики дисертації, наукова та практична 

спрямованість підтверджуються її зв’язком з науково-дослідними темами 

Запорізького національного університету, зокрема з темою “Механізм 

вдосконалення процесу управління інвестиційно-інноваційним розвитком 

регіону” (номер державної реєстрації 0116U004852). В рамках даної теми 

особисто автором проведено оцінку конкурентоспроможності переробних 

підприємств, удосконалено модель формування конкурентного потенціалу 

переробних підприємств, науково-методичний підхід до оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Вивчення змісту дисертаційної роботи Котелевця Дмитра 

Олександрови дає підстави стверджувати, що наукові положення, висновки і 

рекомендації, які містяться в ній, є достовірними і достатньо 

обґрунтованими. Зміст дисертаційної роботи охоплює основні аспекти 

обраної теми дослідження.   

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій, викладених у дисертаційній роботі, забезпечені методологією 

наукового пізнання, положеннями, що знайшли відображення у роботах 

зарубіжних та вітчизняних вчених по розробці механізму управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств, формуванню 

конкурентного потенціалу, обґрунтуванню напрямів покращення діяльності 

та аналізом значного масиву даних переробних підприємств олієжирової 

галузі.  



Вірогідність результатів дослідження підтверджена відповідною 

апробацією і схваленням на міжнародних науково-практичних конференціях, 

а також впровадженням в практику діяльності переробних підприємств 

України.  

Слід зазначити те, що у роботі автором застосовано комплекс 

загальнонаукових та спеціальних методів для вирішення завдань, які були 

поставлені у дисертаційній роботі, при обґрунтуванні теоретичних та 

практичних рекомендацій, обробці та аналізі інформації, таких як: 

історичного узагальнення; метод узагальнення наукового досвіду та 

термінологічного аналізу; метод аналізу і синтезу, економічного 

узагальнення, моделювання; метод системного аналізу; метод статистичного 

аналізу; метод порівняння, системного аналізу, коефіцієнтний метод; метод 

порівняння та логічного узагальнення, економіко-математичний; 

економічного моделювання та експертних оцінок; метод гуртування, аналізу, 

синтезу, дедукції та індукції.  

В цілому проведений аналіз дисертаційної роботи, автореферату та 

опублікованих праць Котелевця Д.О. дає змогу стверджувати про достатній 

ступінь обґрунтованості та наукову достовірність отриманих результатів. У 

висновках дисертації містяться основні результати теоретичного і 

практичного дослідження, проведеного здобувачем, а також висновки 

логічно сформульовані та становлять єдине ціле. Сформульовані 

рекомендації 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. 

 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Найбільш вагомими результатами, що характеризуються новизною і 

розкривають суть дисертаційного дослідження, його ґрунтовність, 

масштабність та повноту, є такі:  

1. Дістало подальшого розвитку визначення поняття 

“конкурентоспроможність підприємств переробної галузі”, в якому, на 



відміну від існуючих, акцентовано увагу на спроможності 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. В даному визначенні 

відображено доцільність високопродуктивного використання 

господарюючим суб’єктом всіх наявних ресурсів, конкурентних переваг та 

необхідність нейтралізації впливу факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища з метою підвищення рівня конкурентоспроможності.  

2. Автором розвинуто визначення сутності поняття “управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств” та запропоновано 

розглядати дане поняття як комплекс 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. В даному підході акцентовано увагу на 

доцільності використання сукупності інструментів, що дозволять не лише 

підвищити рівень конкурентоспроможності, але й зберегти конкурентні 

позиції, а також необхідності управління конкурентоспроможністю задля 

виробництва якісної продукції, пошуку нових каналів збуту продукції, 

раціональності використання ресурсів, розробки стратегії розвитку, 

прийняття виважених управлінських рішень.   

3. Удосконалено модель формування конкурентного потенціалу 

переробних підприємств, що дозволило врахувати вплив факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища на формування конкурентного 

потенціалу в діяльності переробних підприємств, визначити його можливості 

до подальшого розвитку, ряд конкурентних переваг задля покращення іміджу 

підприємств на ринку.   

4. Розширено класифікацію макро- і мікрофакторів за рестриктивним і 

експансіоністським впливом на конкурентоспроможність підприємств 



олієжирової галузі. В даній класифікації виокремлено фактори впливу на 

конкурентоспроможність підприємств олієжирової галузі за ознакою 

характеру впливу (рестриктивного, експансіоністського) на формування 

конкурентних переваг, серед яких: фінансові; інноваційно-інвестиційні; 

організаційно-економічні; соціально-трудові фактори. Відмінністю 

сформованої класифікації є те, що при її врахуванні в діяльності переробних 

підприємств існує можливість до зменшення негативної дії факторів 

ринкового середовища на формування конкурентних переваг, покращення  

конкурентоспроможності.   

5. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємств олієжирової галузі, в основі якого 

передбачено оцінку загального рівня конкурентоспроможності на підставі 

здійснення послідовного аналізу діяльності господарюючого суб’єкта, 

поетапного визначення стійкості фінансової, організаційно-економічної та 

соціально-економічної підсистем, що дозволило розробити заходи щодо 

підвищення конкурентоспроможності та підтримання її на необхідному рівні, 

утримання конкурентних переваг на ринку.   

6. Сформовано механізм управління конкурентоспроможністю 

переробних підприємств через процес трансформації їх конкурентних 

переваг в конкурентоспроможність та формування системи забезпечення 

конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів. Даний механізм 

передбачає діагностику внутрішнього і зовнішнього середовища переробного 

підприємства, оцінку конкурентоспроможності, раціональності використання 

ресурсів та дозволяє адаптуватися підприємству до ринкового середовища, 

досягнути довготермінових конкурентних переваг в кризовий період, 

зберегти стійке положення на ринку.  

7. Визначено пріоритетні напрямки підвищення 

конкурентоспроможності переробних підприємств олієжирової галузі на 

основі формування мікрокластерного механізму міжгалузевих зв’язків 

виробників олієжирової продукції, що дало змогу запропонувати схему 

мікрокластеру виробників олієжирової продукції Запорізької області з метою 

зниження вартості продукції, скорочення витрат на імпорт, зменшення 

потреби в матеріально-виробничих запасах. Виокремлення пріоритетних 



напрямків підвищення конкурентоспроможності дозволило отримати 

економічний та соціальний ефект шляхом об’єднання потенціалу, наявних 

ресурсів підприємств.   

8. Розроблено пропозиції щодо розвитку концептуальних положень 

підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств, реалізація 

яких можлива в межах регіону та які спрямовані на створення сприятливих 

умов щодо розвитку, функціонування підприємств переробної галузі, 

зростання рівня їх конкурентоспроможності, покращення конкурентної 

позиції на міжнародному ринку шляхом використання та реалізації 

сформованої групи концептуальних положень.  

 

Значущість дисертації для науки та практики. 
 

Дисертаційна робота Котелевця Д.О. є внеском у розвиток теорії та 

практики дослідження проблеми удосконалення механізму управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств.  

Отримані у дисертаційній роботі результати, сформовані теоретичні 

положення, висновки та рекомендації характеризуються науковою цінністю і 

мають практичне значення.  

Наукове значення отриманих у процесі дослідження результатів 

полягає, перш за все, в удосконаленні розуміння сутності понять 

“конкурентоспроможність підприємств переробної галузі” та “управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств”, а також у розширенні 

класифікації макро- і мікрофакторів за рестриктивним і експансіоністським 

впливом на конкурентоспроможність підприємств олієжирової галузі.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання обґрунтованих науково-методичних положень дисертаційної 

роботи на переробних підприємствах, сприяння підвищенню їх 

конкурентоспроможності, ефективності функціонування, зміцнення 

конкурентних позицій на ринку та формування конкурентних переваг у 

довгостроковому періоді. 

Висновки та рекомендації автора знайшли практичне впровадження в 

діяльності вітчизняних переробних підприємств таких як: 

ТОВ “НВП “Глобинський свинокомплекс”, ПрАТ “Пологівський 



олiйноекстракцiйний завод”, ТОВ “Мелітопольський олiйноекстракцiйний 

завод”, ДП “Сангрант Плюс”, ТОВ “Ясенсвіт” (про що свідчать відповідні 

довідки), а також впроваджені у навчальний процес економічного 

факультету Запорізького національного університету при викладанні 

дисциплін “Економіка підприємства”, “Фінанси підприємств”, “Фінансове 

управління та планування підприємств”, “Стратегічне управління”.  

Основні результати наукового дослідження можуть бути успішно 

використані на переробних та торгових підприємствах, оскільки розроблені 

методичні підходи є уніфікованими та загальнодоступними, є засобом 

вирішення загальних проблем вітчизняних підприємств. Загалом 

дисертаційне дослідження має наукове і прикладне значення.  

 

Оцінка змісту роботи. 
 

Дисертаційна робота Котелевця Д.О. є цілісною, логічно побудованою 

науковою працею, яка викладена чітко і ясно у науковому стилі. Дисертація 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків,  

додатків та списку використаних джерел. Основний зміст  

роботи викладено на 170 сторінках комп’ютерного тексту;  

загальний обсяг роботи складає 234 сторінки. Дисертація містить 4 додатки, 

51 рисунок, 14 таблиць. Список використаних джерел нараховує 189 

найменування. 

В цілому, дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, 

представлені висновки і пропозиції розкривають зміст одержаних 

результатів,  відповідно до поставлених завдань.  

Зміст автореферату дисертації відповідає змісту дисертаційної роботи 

та розкриває її суть. 

 

Повнота викладення наукових положень,  

висновків і рекомендацій в опублікованих працях. 
 

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено у 14 

наукових працях загальним обсягом 5,03 друк. арк., які опубліковані 

особисто автором, 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 доповідей за матеріалами 

конференцій. Положення дисертаційного дослідження, які складають 

наукову новизну, повністю висвітлені у фахових виданнях та обговорені на 

міжнародних науково-практичних конференціях. 

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, 

рекомендації і пропозиції належать особисто автору, є його науковим 

доробком. Особистий внесок дисертанта є достатнім. Усі праці написані 

здобувачем особисто. Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідає 

встановленим вимогам щодо публікацій основного змісту дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук.  

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 
 

Позитивно відзначаючи актуальність проведеного дослідження, 

практичне значення та наукову новизну отриманих результатів, необхідно 

відмітити дискусійний характер деяких положень та звернути увагу на 

наступні зауваження до дисертаційної роботи: 

1. У підрозділі 1.2 (с. 49-57) дисертаційної роботи автором наведено 

класифікацію макро- і мікрофакторів за рестриктивним і експансіоністським 

впливом на конкурентоспроможність підприємств олієжирової галузі. В 

даній класифікації фактори систематизовано за ознакою характеру впливу на 

формування конкурентних переваг та виокремлено фінансові, інноваційно-

інвестиційні, організаційно-економічні, соціально-трудові фактори. Проте, на 

наш погляд, залишився не зрозумілим процес групування наведених факторів 

та не врахування інших чинників в даній класифікації.  

2.  Задля оцінки рівня конкурентоспроможності господарюючих 

суб’єктів в роботі проаналізовано методичні підходи (підрозділ 1.3, с. 58-67). 

Однак, на наш погляд, доцільно було б, крім рекомендацій автора щодо 

використання підходів до оцінки конкурентоспроможності, також з’ясувати 

їх переваги та недоліки, визначити ті, які в більшій мірі можуть бути 

використані для аналізу конкурентоспроможності переробного підприємства.  

3. Одним із завдань роботи автор ставив перед собою удосконалення 

моделі формування конкурентного потенціалу переробних підприємств, 



реалізація якої дозволяє визначити зовнішні і внутрішні можливості 

підприємства, створити конкурентні переваги та зміцнити позицію на ринку 

(п. 1.2, с. 44-47). Дана пропозиція автора була б ще більш обґрунтованою, 

якби була підтверджена практичним застосуванням на переробних 

підприємствах, що дозволило б визначити ефективність використання 

сформованої моделі. 

4.  У підрозділі 2.1 автор детально розглянув розвиток та ефективність 

виробництва олійних культур в цілому по Україні, дослідив сучасний стан 

функціонування переробної галузі, але для більш наочного представлення 

сформовано завдання дисертаційної роботи необхідно було б проаналізувати 

дані тенденції на прикладі переробних підприємств Запорізької області. 

5.  У підрозділі 2.3 автором удосконалено науково-методичний підхід 

до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств олієжирової 

галузі, який апробовано на переробних підприємствах шляхом реалізації 

запропонованих етапів визначення стійкості фінансової, організаційно-

економічної та соціально-економічної підсистем підприємств, оцінки 

конкурентоспроможності. Проте, не зрозумілим є етап визначення рівня 

конкурентоспроможності підприємства в залежності від рівня стійкості 

кожної підсистеми. Вважаю, що в даному випадку позиція автора потребує 

уточнення.  

6. Автором визначено, що за рахунок використання концептуальних 

положень підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств 

існує можливість до створення сприятливих умов функціонування та 

формування конкурентного потенціалу підприємств (с. 172-190) та 

акцентовано увагу на положеннях, які направлені на підвищення 

конкурентоспроможності самих підприємств, а саме: відновлення 

виробничого потенціалу, розвиток ринку олієжирової продукції, покращення 

економічної та інвестиційної політики, екологізація. Але автор не 

обґрунтував вибір наведених концептуальних положень, а це підкреслило б 

їх значимість.  

7.  У дисертації автор незрозуміло чому при аналізі 

конкурентоспроможності переробних підприємств аналізує різні періоди 

діяльності досліджуваних підприємств. Наприклад, Рис. 2.16-2.27 



побудовано за 5 років (2011-2015 р.р.), Таблицю 2.5 – за 2 роки (2015-2016 

р.р.), Таблиці 2.7-2.9 – за 3 роки (2013-2015р.р.), Таблицю 3.1 – лише 1 рік 

(2016 р.). Крім того, варто було аналітичний матеріал по ключових 

показниках підсилити даними за 2017 р. та прогнозними за 2018 р. 

Відповідно автор в автореферат дисертації залишає без пояснень чому 

єдина цифрова таблиця 1 (с.10) з розрахованими ним показниками 

фінансової, організаційно-економічної, соціально-економічної підсистем 

олійно-жирової галузі презентує дані за 2013-2015рр. 

8.  Дисертантом в підрозділі 3.1 сформовано механізм управління 

конкурентоспроможністю переробних підприємств через процес 

трансформації їх конкурентних переваг в конкурентоспроможність та 

формування системи забезпечення конкурентоспроможності господарюючих 

суб’єктів. Відповідно до сформованого механізму здійснено діагностування 

внутрішнього і зовнішнього середовища підприємств шляхом проведення 

SWOT-аналізу та оцінки конкурентоспроможності, конкурентних переваг, 

але автором не уточнено необхідність проведення вищезазначених процесів, 

що доцільно було конкретизувати.   

9.  У дисертаційній роботі автором обґрунтовано пріоритетні напрямки 

підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств олієжирової 

галузі на основі запропонованої схеми мікрокластеру виробників олієжирової 

продукції Запорізької області (рис. 3.8, с. 163), який охоплює досить широку 

групу географічно близько розташованих і взаємопов’язаних підприємств. 

Автору треба було уточнити необхідність створення олієжирового 

мікрокластеру, обґрунтувати його призначення, а також пояснити механізм 

включення підприємств до даного кластеру.   

Попри наявність зазначених вище зауважень та дискусійних положень, 

треба констатувати, що вони не можуть негативно вплинути на загальну 

позитивну оцінку теоретико-методичного рівня та науково-практичної 

значущості результатів дисертаційної роботи. 

 

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам МОН України. 
 

У цілому, дисертаційна робота Котелевця Д.О. є самостійною, 

завершеною науковою працею, виконана із використанням сучасних методів  



 


