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машинобудування. В цілому, тема дисертації в сучасних умовах набуває 

важливості та актуальності. 

Актуальність проблематики дисертації, наукова та практична 

спрямованість підтверджується її зв’язком з науково-дослідними темами. 

Тема дисертаційної роботи безпосередньо пов’язана із пріоритетними 

напрямами розвитку теорії управління, культури, розробки стратегії, 

формування корпоративної культури. Про це свідчить підготовка дисертаційної 

роботи у відповідності з планами науково-дослідних робіт Національного 

університету «Запорізька політехніка» за темами: «Фінансово-кредитні 

відносини в Україні: стан та перспективи розвитку» (номер держаної реєстрації 

0112U005352) (акт впровадження результатів від 11.01.2019 р.), в якій 

обґрунтовано складові корпоративної культури підприємства та основи 

успішної реалізації його стратегії; «Економічні реформи в Україні та їх вплив 

на фінансово-кредитні відносини» (номер державної реєстрації 0115U004678) 

(акт впровадження результатів від 14.01.2019 р.), в рамках якої виявлено 

особливості національної культури та її вплив на корпоративну культуру; 

«Забезпечення фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств, страхових 

компаній та банків в період економічних перетворень» (номер реєстрації 05318) 

(акт впровадження результатів від 23.01.2019 р.), в рамках якої удосконалено 

механізм взаємозв’язку між типами корпоративної культури і показниками 

ефективності на підприємствах машинобудування, алгоритм розробки та 

застосування моделі управління організаційною поведінкою за допомогою 

корпоративної культури. Також робота виконана в межах науково-дослідних 

робіт Національної металургійної академії України за держбюджетною темою 

«Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів 

господарювання» (номер державної реєстрації 0116U008360) та ініційованою 

темою «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-

технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх 

об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782), в рамках яких 

розроблено методологічний підхід до оцінки ефективності корпоративної 
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культури підприємства, модель корпоративної культури в розрізі  

корпоративних ініціатив (довідка впровадження результатів №203 від 

05.11.2018 р.), а також в межах теми дослідження «Методологія управління 

підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» 

(номер державної реєстрації 0107U001146) (акт впровадження результатів 

№116 від 16.05.2019 р.), в якій досліджено основні напрямки формування 

ділової стратегії підприємства.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Аналіз змісту дисертаційної роботи та автореферату дає можливість 

стверджувати, що сформовані автором висновки і рекомендації, запропоновані 

наукові положення характеризуються достатньо високим рівнем достовірності 

та обґрунтованості. Це підтверджується проведеним автором ґрунтовним 

аналізом праць вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, що відповідають 

визначеній тематиці дисертаційного дослідження щодо стратегії формування 

корпоративної культури та ефективності від її реалізації на підприємствах 

машинобудування. Автором в процесі дослідження використані 

загальнонаукові та прикладні методи. Достовірність одержаних результатів 

підтверджується аналізом значного масиву офіційного статистичного 

матеріалу, проведеною апробацією одержаних результатів на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, друком у наукових 

виданнях, навчальних посібниках, впровадженням авторських пропозицій у 

діяльність підприємств машинобудування, що підтверджується довідками про 

впровадження.  

 

3. Структура та зміст дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота логічно структурована, складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації складає 465 сторінок, основний зміст роботи викладено на 365 

сторінках тексту. За змістом, структурою, обсягом, стилем викладання, 
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послідовністю та аргументованістю викладання матеріалів дослідження 

дисертаційна робота повною мірою відповідає вимогам до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та вимогам Міністерства 

освіти і науки України. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні засади до 

визначення корпоративної культури» (с. 42-111) автором розв’язано завдання з 

удосконалення світового дерева пізнань наукової думки про корпоративну 

культуру (с. 51-52); удосконалення принципів формування, розвитку і зміни 

корпоративної культури (с. 91); аналізу підходів науковців та формування 

авторського визначення сутності поняття «корпоративна культура» (с. 51). 

У другому розділі дисертаційної роботи «Теоретико–методологічні 

основи формування стратегії управління корпоративною культурою» (с. 114-

183) дисертантом розроблено алгоритм розробки та застосування моделі 

управління організаційною поведінкою за допомогою корпоративної культури 

(с. 118-119); розроблено методологічний підхід до оцінки ефективності 

корпоративної культури підприємства (с. 123-126); розширено синергетичний 

механізм формування та розвитку корпоративної культури (с. 135-136); 

удосконалено механізм зовнішньої адаптації та виживання підприємств 

машинобудування (с. 128-129); співставлено механізми впровадження і 

підтримки корпоративної культури на підприємствах машинобудування (с. 129-

130); доповнено етапи розробки корпоративної стратегії (с. 157); удосконалено 

методичний підхід до вибору стратегії і тактики корпоративної культури (с. 

157-160); розвинуто механізм формування бізнес–стратегій (с. 148-149).   

У третьому розділі дисертаційної роботи «Оцінка стану розвитку та 

стратегії ефективності використання корпоративної культури підприємств 

машинобудування» (с. 186-340) автором узагальнено модель розвитку 

підприємств машинобудування на глобалізаційному ринку (с. 201-202); 

розроблено механізм взаємозв’язку між типами корпоративної культури і 

показниками ефективності на підприємствах машинобудування (с. 226-227). 

У четвертому розділі дисертаційної роботи «Аналіз ресурсів і 
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конкурентних можливостей підприємств машинобудування» (с. 244-323) 

дисертантом проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінки ефективності 

діючих стратегій підприємств машинобудування з узгодженням корпоративної 

культури (с. 244-373); обґрунтовано стійкість конкурентної позиції підприємств 

машинобудування та доцільність формування стратегії корпоративної культури 

підприємств машинобудування (с. 273-302). 

П’ятий розділ дисертаційної роботи «Формування стратегій 

підприємств машинобудування на підставі розвитку корпоративної культури» 

(с. 328-393) – у цьому розділі автор удосконалив інноваційну модель 

взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів інжинірингових технологій підприємств 

машинобудування (с. 333-334); розробив модель корпоративної культури в 

розрізі корпоративних ініціатив підприємств машинобудування (с. 353-354); 

розробив методологічні підходи до прогнозування корпоративної культури на 

засадах оцінки її ефективності за моделями закордонних науковців (с. 390-393).  

 

4. Наукова новизна одержаних результатів. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи та автореферату 

дозволило у сформульованих автором положеннях роботи виокремити 

елементи наукової новизни, чітко визначити основні положення, висновки і 

пропозиції автора, що відображають належний науковий рівень дисертанта.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в опрацюванні 

теоретичних, методичних, методологічних і практичних положень, 

спрямованих на стратегію формування корпоративної культури та ефективність 

від її реалізації й розробку практичних рекомендацій щодо реалізації 

відповідних заходів на підприємствах машинобудування.   

Основні наукові результати виконаного дослідження Андросової О.Ф. 

полягають у такому: 

1. Удосконалено світове дерево пізнань наукової думки про 

корпоративну культуру на основі вітчизняних та іноземних економістів – 

науковців. Корпоративна культура має великий вплив на спосіб мислення та 

поведінку людини, що потребує всебічного вивчення та розширення феномену 
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про корпоративну культуру (с. 52). 

2. Удосконалено визначення сутності поняття «корпоративна культура», 

так як велика кількість визначень даного поняття є свідченням значної уваги 

вітчизняних та зарубіжних науковців, що надає змогу постійно вивчати та 

удосконалювати науковий підхід (с. 51). 

3. Удосконалено принципи формування, розвитку і зміни корпоративної 

культури, які за допомогою адаптаційних можливостей та сталого розвитку на 

перспективу дозволяють здійснювати прогнозування та намічати перспективи 

розвитку підприємств (с. 91-92). 

4. Удосконалено етапи розробки корпоративної стратегії з урахуванням 

специфіки діяльності підприємств, що буде сприяти підприємствам 

машинобудування пристосуватися до мінливого середовища, здійснювати 

перерозподіл ресурсів на користь найперспективніших підрозділів та 

підвищить інвестиційну привабливість підприємства (с. 137). 

5. Розроблено алгоритм розробки та застосування моделі управління 

організаційною поведінкою за допомогою корпоративної культури, що 

допоможе підприємствам машинобудування визначити, узгодити, розробити, 

запровадити, діагностувати та надити оцінку корпоративній культурі на даних 

підприємствах (с. 118-119). 

6. Удосконалено механізм зовнішньої адаптації та виживання 

підприємств машинобудування, що при формуванні корпоративної культури 

враховує стратегію, місію, мету, засоби для досягнення цілей, здійснює 

контроль та корекцію, це дасть змогу підвищити трудовий потенціал 

підприємства та буде сприяти зростанню компетенції персоналу (с. 128-129). 

7. Удосконалено механізми впровадження і підтримки корпоративної 

культури на підприємствах машинобудування, які надають оцінку та 

здійснюють контроль критеріїв розвитку корпоративної культури. Результатом 

реалізації даного механізму буде формування на підприємстві єдиного 

колективу інноваційного образу корпоративної культури (с. 129-130). 

8. Удосконалено механізм формування бізнес–стратегій, в якому за 
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рівнями і ієрархією несуть відповідальність менеджери в корпоративній 

культурі, що забезпечить підприємству стійку перевагу на ринку, буде сприяти 

накопиченню необхідних знань і засобів виробництва та допоможе прийняти 

рішення по конкретним стратегічним проблемам (с. 169-170). 

9. Удосконалено синергетичний механізм формування та розвитку 

корпоративної культури, який посилює дію взаємозв’язку всієї системи 

структурних підрозділів підприємства, об’єднає команду співробітників та 

підвищить ефективність корпоративної культури (с. 135-136).  

10. Удосконалено модель розвитку підприємств машинобудування на 

глобалізаційному ринку, що направлена на покращення виробничої діяльності 

підприємств машинобудування, впровадження сучасних технологій, вибір 

ефективних джерел фінансування та зміцнення конкурентних позицій на 

світовому ринку (с. 201-202). 

11. Удосконалено методичний підхід до вибору стратегії і тактики 

корпоративної культури, який допомагає формувати корпоративну культуру, 

адаптує персонал до змін, впливає на асортиментну політику, зміцнює 

корпоративну стратегію та підвищує прибутковість всього підприємства 

(с. 170-171). 

12. Розроблено методологічний підхід до оцінки ефективності 

корпоративної культури підприємства, що забезпечить підприємствам 

підвищити рівень корпоративної культури та її ефективності, допомагає 

адаптуватися до змін внутрішнього й зовнішнього середовища та надає підхід 

до кожного робітника колективу (с. 390-393). 

13. Розроблено механізм взаємозв’язку між типами корпоративної 

культури і показниками ефективності на підприємствах машинобудування, що 

сприяє підвищенню показників ефективності діяльності підприємства, 

підвищує рівень лідерства, інноваційності, забезпечує підприємству надійність 

постанов, низькі витрати, підвищує рентабельність та обсяги продажу (с. 226-

227).  

14. Розроблено модель корпоративної культури в розрізі корпоративних 
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ініціатив з урахуванням стратегії фінансово-економічної діяльності, що 

дозволяє виявити та закріпити переваги підприємств машинобудування на 

вітчизняному та світовому просторі, реалізувати стратегію підприємств та 

підвищити ефективність корпоративної культури (с. 353-354). 

15. Удосконалено інноваційну модель взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів 

інжинірингових технологій, що забезпечить підприємствам машинобудування 

визначити та впровадити стратегію економічного зростання, забезпечить нові 

робочі місця на ринку праці та дозволить конкурувати з потужними 

європейськими виробниками (с. 333-334).  

16. Розроблено методологічні підходи до прогнозування корпоративної 

культури, що оцінюють стан діючої стратегії на підприємстві та корпоративної 

культури, дозволяють врахувати зміни результатів господарської діяльності, 

сприяють збільшенню прибутку, підвищують репутацію та імідж підприємства 

машинобудування, надають можливість здійснювати прогнозування на 

майбутні періоди (с. 390-393). 

Таким чином, представлені у дисертаційній роботі результати 

дослідження мають наукову новизну і спрямовані на вирішення важливої 

наукової проблеми – розроблення концептуальних, теоретичних, 

методологічних та методико-прикладних основ стратегії формування 

корпоративної культури та ефективності від її реалізації на підприємствах 

машинобудування. 

 

5. Відображення висновків і пропозицій в роботах, опублікованих 

автором дисертації.  

Основні положення і результати дисертаційної роботи, відповідно до 

чинних вимог, викладені у монографіях, статтях, виданих у фахових наукових 

виданнях (у т.ч. таких, що внесені до міжнародних наукометричних баз даних), 

у наукових періодичних виданнях інших держав, а також у друкованих 

матеріалах наукових конференцій, навчальних посібниках. Зокрема, за темою 

дисертаційної роботи автором опубліковано 55 наукових праць, з них: 13 
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монографій, з них 1 одноосібна, 24 статті у наукових фахових виданнях 

України (із них 11 статей у наукових фахових виданнях України, 13 статей у 

наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз), 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої 

держави, 15 тез доповідей за матеріалами конференцій, 2 навчальні посібники.  

Опубліковані результати наукового дослідження відповідають 

встановленим вимогам, в них викладено основні положення дисертаційної 

роботи.  

 

6. Теоретична та практична цінність результатів дослідження. 

Дисертаційна робота Андросової О.Ф. є вагомим внеском у розвиток 

теорії та практики економічної науки.  

Отриманні у дисертаційній роботі результати, сформовані наукові 

положення, висновки та рекомендації є достатньо глибоко аргументованими та 

отримані при використанні сучасних методів наукових досліджень.  

У дисертаційній роботі Андросова О.Ф. вирішила актуальну наукову 

проблему.  

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 

що становлять наукову новизну, використовуються у навчальному процесі 

факультету економіки і управління Національного університету «Запорізька 

політехніка» під час викладання дисциплін «Проектне фінансування», 

«Фінансовий аналіз», «Фінанси підприємств», «Фінанси, гроші і кредит» 

(довідка № 32-53/2645 від 10.07.2019 р.). 

Результати наукових досліджень були використані Запорізькою торгово-

промисловою палатою (довідка № 7 від 10.01.2019 р.); Запорізьким 

благодійним фондом «Єдність за майбутнє» (довідка № 124-1/12 від 

17.12.2018 р.); ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» (довідка № 9 від 

15.01.2019 р.), ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» (довідка № 8 від 22.01.2019 р.), 

ПМВКП «Ассоль» (довідка № 7 від 31.01.2019 р.), Казенне підприємство 

«Науково-виробничий комплекс «Іскра» (довідка № 8 від 01.02.2019 р.), 
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ТОВ «ДТЕК Трейдінг» (довідка № 12 від 01.02.2019 р.), ДП «Запорізьке 

машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка 

(довідка № 25 від 11.02.2019 р.), ПАТ «Мотор Січ» (довідка № 133 від 

02.04.2019 р.). 

 

7. Ідентичність змісту автореферату та основних положень 

дисертації. 

Автореферат дисертації відповідає встановленим вимогам Міністерства 

освіти і науки України до дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук (зокрема, пунктам 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів»). Зміст автореферату повною мірою 

відображає основні положення, висновки і пропозиції дисертаційної роботи, 

достатньо ґрунтовно розкриває всі положення наукової новизни, представлені у 

дисертації, дає повне уявлення про здобутки наукової роботи, що виносяться на 

захист. 

 

8. Використання результатів кандидатської дисертації. 

Матеріали, висновки і науково-методичні результати дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Андросової О.Ф. 

«Організаційно-економічні аспекти використання трансферу технологій на 

підприємствах авіаційної промисловості», яку було захищено у 2006 році за 

спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, 

не використовувалися у дисертації, яку подано на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук. 

 

9. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

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

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. Робота 

відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). За обсягом і оформленням 
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дисертаційна робота відповідає вимогам, що встановлені МОН України до 

докторських дисертацій. 

 

10. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Підкреслюючи актуальність дослідження, його наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, слід зазначити наступні зауваження 

до дисертаційної роботи в порядку викладення результатів дослідження:  

1. В роботі розвинуто механізм формування бізнес-стратегій (с. 159-160) 

та встановлено, що вони забезпечують стійке та конкурентне становище 

підприємству на ринку і дозволяють підвищити продуктивність, направлені на 

досягнення високої або унікальної компетенції. Проте, не зрозуміло в яких 

сферах діяльності підприємства може виражатися дана компетенція. 

2. В п. 2.2 (с. 135-136) на підставі виконаних досліджень автором 

удосконалено синергетичний механізм формування та розвитку корпоративної 

культури. Однак не уточнено, яким чином основні принципи управління 

процесом корпоративної культури впливають на її зміну та посилюють дію 

синергетичного ефекту. 

3. В удосконаленому автором методичному підході до вибору стратегії і 

тактики корпоративної культури (с. 170-171), який направлений на процес 

формування та її розвитку, зазначено, що стратегія і тактика взаємодіють з 

рівнями корпоративної культури. Необхідно було більш ретельно розглянути 

рівні корпоративної культури з якими тісно взаємодіють стратегія і тактика, які 

впливають на цінності, цілі, мотиви та соціально-психологічну атмосферу. 

4. В рамках дослідження сучасного стану розвитку корпоративної 

культури на підприємствах машинобудування (пп. 3.1) (с. 186-240) доцільно 

було б відобразити світові  тренди діяльності підприємств машинобудування та 

тенденції забезпечення їх розвитку і пояснити їх вплив на корпоративну 

культуру для порівняльної характеристики, співставлення розвитку вітчизняних 

та світових підприємств машинобудування. 

5. Автором в пп. 3.3 «Послідовні підходи до оцінки економічної 
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ефективності корпоративної культури» (с. 223-240) запропоновано механізм 

взаємозв’язку між типами корпоративної культури і показниками ефективності 

на підприємствах машинобудування (рис. 3.4, с. 226), але не надано детальної 

характеристики типів корпоративної культури (автократичної, ієрархічної, 

ринкової, інноваційної) та не зрозуміло, чи можуть підприємства із 

зазначеними  типами  корпоративної культури мати інші тенденції за умов 

функціонування у конкурентному середовищі.  

 

11. Загальний висновок по дисертаційній роботі 

Дисертаційна робота Андросової Олени Федорівни виконана з 

використанням сучасних методів наукового дослідження, має достатній ступінь 

обґрунтованості та аргументованості запропонованих рекомендацій; містить 

елементи наукової новизни та важливі практичні рекомендації, є завершеним 

самостійним дослідженням, яке має значну наукову та практичну цінність для 

вирішення актуального науково-практичного завдання щодо поглиблення 

теоретичних положень та науково-методичних підходів і практичних 

рекомендацій щодо стратегії формування корпоративної культури та 

ефективності від її реалізації на підприємствах машинобудування.   

Основні результати дослідження та висновки є конкретними, достатньо 

аргументованими та являють собою предмет для захисту. 

Завдання, що поставлені в роботі, в цілому виконані, мету дисертаційної 

роботи досягнуто. Результати дослідження, отримані в дисертаційній роботі, 

достатньою мірою обґрунтовані і характеризуються науковою новизною, мають 

практичне значення і можуть бути рекомендовані до використання при 

розробці основних напрямків стратегії розвитку підприємств промислового 

комплексу в Україні.  

Автореферат дисертації розкриває основні її положення і є ідентичним за 

структурою та змістом роботи. Всі наукові положення, висновки і рекомендації, 

представлені в авторефераті, детально розкриті в дисертації. Стиль написання 

дисертаційної роботи характеризується логічністю та послідовністю.  
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