
 



методико-прикладних засад стратегії формування корпоративної культури та 

ефективності від її реалізації на підприємствах машинобудування, що є метою 

дослідження Андросової О.Ф. має наукове та практичне значення, а вибрана 

тема виступає актуальною й своєчасною. 

Додатковим свідченням актуальністі теми дисертаційного дослідження 

Андросової О.Ф. є те, що вона виконувалася згідно 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.), «Економічні реформи в Україні та їх вплив на 

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

впровадження результатів від 14.01.2019 р.), «Забезпечення фінансово-

інвестиційного потенціалу підприємств, страхових компаній та банків в період 

економічних перетворень» (номер реєстрації 05318) (акт впровадження 

результатів від 23.01.2019 р.), а 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) (довідка 

впровадження результатів №203 від 05.11.2018 р.), темою дослідження 

«Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм 

та форм власності» (номер державної реєстрації 0107U001146) (акт 

впровадження результатів №116 від 16.05.2019 р.). 

 

2. Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, 

висновків і результатів, сформованих у дисертації. 

 

Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у дисертації, 



в достатній мірі обґрунтовані. Виконане дослідження свідчить про широку і 

глибоку обізнаність автора з науковими працями вітчизняних і зарубіжних 

вчених у сфері стратегії формування корпоративної культури. 

Андросовою О.Ф. чітко визначено предмет та об'єкт дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання дослідження. 

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 

підтверджується використанням інформаційної бази дослідження, а саме: 

статистичні дані Державної служби статистики України; річна бухгалтерська та 

оперативна звітність підприємств машинобудування; звітність та первинна 

документація промислових підприємств України; фахові видання, матеріали 

науково-практичних конференцій. Слід зауважити, що список використаних 

джерел в дисертаційній роботі складається з 302 найменувань.  

Доцільно відзначити, що завдання дослідження, положення наукової 

новизни, висновки дисертаційної роботи є логічно побудованими та 

взаємопов’язаними. Висновки за розділами та загальні висновки становлять 

єдине ціле, а результати дослідження можуть бути використані у практичній 

діяльності підприємств машинобудування. 

З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті 

результати, які отримано автором особисто.  

У дисертаційній роботі матеріали та висновки кандидатської дисертації 

автора не використовувались. 

Дисертаційна робота Андросової О.Ф. виконана на належному 

теоретичному, методичному і прикладному рівні та є завершеним науковим 

дослідженням. Автор дисертації має високий рівень наукової компетентності, 

що пояснюється послідовною структурою побудови дисертаційного 

дослідження, всеохоплюючим характером вирішення поставленої проблеми та 

змістом самої роботи. Основні наукові положення, висновки та результати 

дисертації є достовірними та обґрунтованими про що свідчить використання 

сукупності загальнонаукових і прикладних методів дослідження, а саме: метод 

теоретичного узагальнення, методи дослідження операцій і теорії прийняття 



рішень, методи середніх та відносних величин, балансовий, відсоткових чисел, 

елементарні методи обробки показників у динаміці, індексний, трендовий 

аналіз, морфологічний аналіз, графічний. 

Використання вище наведених методів дозволило дисертанту зробити 

особистий внесок у розвиток науково-методичного забезпечення й теоретичних 

засад стратегії формування корпоративної культури та ефективності від її 

реалізації на підприємствах машинобудування, довести рекомендації і 

пропозиції до рівня їх практичного використання. 

Отримані Андросовою О.Ф. наукові результати докладно обґрунтовані в 

дисертаційному дослідженні, що підтверджується узагальненням значної 

кількості фундаментальних праць вітчизняних та закордонних вчених-

економістів, використанням великого обсягу статистичної інформації, 

достатньою апробацією та впровадженням на практиці. 

З точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи «Стратегія формування корпоративної 

культури та ефективність від її реалізації на підприємствах машинобудування» 

повністю відповідає її змісту. 

 

3. Структура дисертаційної роботи та зміст її основних положень 

 

Загальний обсяг дисертації складає 465 сторінок, із них 365 сторінок 

займає основний текст роботи. Загалом дисертаційна робота складається зі 

вступу, 5 розділів, 15 підрозділів, висновків, списку використаних джерел з 302 

найменувань та 8 додатків. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні засади до 

визначення корпоративної культури» (с. 42-111) визначено сутність та поняття 

корпоративної культури в сучасному управлінні на основі сутнісних 

характеристиках, удосконалено світове дерево пізнань наукової думки про 

корпоративну культуру, розвинуто сутність поняття «корпоративна культура» 

(с. 51-52), розглянуто структуру корпоративної культури, її основні елементи, 

принципи, обґрунтовано принципи формування розвитку і зміни корпоративної 



культури (с. 91), визначено особливості національної культури та її вплив на 

корпоративну культуру (с. 95-111).  

У другому розділі дисертаційної роботи «Теоретико–методологічні 

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

183) дисертантом розглянуто соціальні фактори внутрішнього середовища, що 

формують корпоративну культуру (с. 114), 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), на 

основі внутрішнього потенціалу підприємства розширено синергетичний 

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

досліджено процес формування корпоративної культури за допомогою 

зовнішньої адаптації і внутрішньої інтеграції підприємства та розроблено 

механізм зовнішньої адаптації та виживання підприємств машинобудування 

(с. 128-129), для підвищення зростання компетенції персоналу автором 

виконано співставлення механізмів впровадження і підтримки корпоративної 

культури на підприємствах машинобудування (с. 129-130), автором доповнено 

етапи розробки корпоративної стратегії та удосконалено методичний підхід до 

вибору стратегії і тактики корпоративної культури (с. 170-171), в ході 

дослідження розвинуто механізм формування бізнес-стратегій (с. 169-170). 

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).  

Четвертий розділ дисертаційної роботи «Аналіз ресурсів і конкурентних 

можливостей підприємств машинобудування» (с. 244-323) присвячено аналізу 

методичних підходів до оцінки ефективності діючих стратегій підприємств 

машинобудування з узгодженням корпоративної культури (с. 244-373), 

обґрунтуванню стійкості конкурентної позиції підприємств машинобудування 



та доцільності формування стратегії корпоративної культури підприємств 

машинобудування (с. 273-302). 

У п’ятому розділі дисертаційної роботи «Формування стратегій 

підприємств машинобудування на підставі розвитку корпоративної культури» 

(с. 328-393) автор удосконалила інноваційну модель взаємозв’язку об’єктів та 

суб’єктів інжинірингових технологій підприємств машинобудування (с. 333-

334); розробила модель корпоративної культури в розрізі корпоративних 

ініціатив підприємств машинобудування (с. 353-354); розробила методологічні 

підходи до прогнозування корпоративної культури на засадах оцінки її 

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

 

4. Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 

 

Дисертаційна робота Андросової О.Ф. містить низку положень, 

висновків, рекомендацій та результатів, яким притаманна наукова новизна та 

практична значущість. Представлені в дисертаційній роботі результати мають 

високий рівень теоретичної, методичної та методологічної обґрунтованості. 

Автор на основі досліджень вітчизняних та іноземних науковців 

удосконалила світове дерево пізнань наукової думки про корпоративну 

культуру, що дозволило врахувати ціннісні і поведінкові підходи та розширило 

сприйняття характеристик, що ґрунтуються на досвіді вітчизняних науковців та 

розвинутих країн світового простору (с. 52). 

Загалом, серед результатів здійсненого дослідження заслуговує на увагу 

розвинутий автором понятійний апарат сутності поняття «корпоративна 

культура», яку запропоновано розглядати як: скарбницю духовних, моральних, 

матеріальних аспектів і цінностей, техніко-інформаційних складових, які  

складалися в середовищі окремого підприємства та відображають 

індивідуальність й особливість, відповідають стратегії розвитку та 

ефективності втілення (с. 51). 

Удосконалено принципи формування, розвитку і зміни корпоративної 



культури, яким притаманні системність, ресурсне забезпечення, усвідомлення, 

що допомагають здійснювати прогнозування на перспективу, враховують 

адаптаційні можливості та сталий розвиток на перспективу, дозволяє 

забезпечити стійкість до зміни внутрішнього і зовнішнього середовища (с. 91-

92). 

Удосконалено етапи розробки корпоративної стратегії, що допомагають 

формувати функціональні стратегії та враховують відповідальність керівників 

підприємства в умовах сьогодення (с. 137). З метою уникнення проблем 

розвитку функціональні стратегії забезпечують необхідність відповідальності 

керівників підприємства за характер та масштаб діяльності. 

У дисертаційному дослідженні розроблено алгоритм розробки та 

застосування моделі управління організаційною поведінкою за допомогою 

корпоративної культури, який враховує цілі, цінності, стандарти, місію 

підприємства, базується на п’яти етапах покрокового запровадження й 

забезпечує корпоративний кодекс підприємства, соціокультурні вимоги, 

допомагає здійснювати діагностику, моніторинг та надавати оцінку 

корпоративним новаціям (с. 118-119). 

Для забезпечення балансу використання методів управління 

корпоративною культурою автором було розроблено механізм зовнішньої 

адаптації та виживання підприємств машинобудування, який враховує 

визначення місії, мети, завдань діяльності підприємства та допомагає 

здійснювати контроль за результатами роботи (с. 128-129). 

Автором для оцінки та контролю критеріїв розвитку корпоративної 

культури було удосконалено співставлення механізмів впровадження і 

підтримки корпоративної культури на підприємствах машинобудування, що 

втілюють в собі первинні, вторинні механізми формування, впровадження, 

закріплення корпоративної культури (с. 129-130). 

Удосконалено механізм формування бізнес–стратегій, який ґрунтується 

на відповідальності менеджерів, допомагає підприємствам підтримувати стійку 

конкурентну позицію на ринку та об’єднує всі підрозділи в колективі (с. 169-



170). Його використання дозволяє займати лідируючі позиції на ринку, 

отримувати прибуток, враховувати зміни зовнішнього та внутрішнього 

середовища підприємства.  

Удосконалено синергетичний механізм формування та розвитку 

корпоративної культури, який посилює взаємозв’язок і взаємодію всіх 

елементів та підрозділів підприємства (с. 135-136). Для сприятливого клімату та 

ефективного співробітництва на підприємстві, працівникам необхідно знати всі 

процеси, що відбуваються на підприємстві, їх функції, мету, специфіку роботи 

всіх підрозділів підприємства. 

Для підвищення ефективності виробництва, створення особистого бізнес–

оточення удосконалено модель розвитку підприємств машинобудування на 

глобалізаційному ринку з урахуванням діджиталізації всіх процесів, яка 

побудована на передовому досвіді, новітніх процесах виробництва й посприяє 

вибору необхідних джерел фінансування підприємства (с. 201-202). 

Запровадження такої моделі надасть змогу підвищити ефективність 

виробництва та створити сприятливі умови для бізнесу й захоплення частки 

ринку.  

Автором удосконалено методичний підхід до вибору стратегії і тактики 

корпоративної культури, що допомагає визначити взаємозв’язок оперативної 

роботи з тактичними завданнями (с. 170-171). Даний підхід допомагає 

розподіляти функціональні обов’язки, умови конкуренції, враховує можливості 

та загрози, спільні цінності, мотивує персонал в процесі становлення 

корпоративної культури на підприємстві. 

Автором розроблено методологічний підхід до оцінки ефективності 

корпоративної культури підприємства, що базується на експертній оцінці 

вагових коефіцієнтів показників ділової активності, містить показники 

освітнього рівня, кваліфікації, задоволення роботою та це надасть 

підприємствам змогу підвищити рівень корпоративної культури, її ефективність  

(с. 390-393).  

Важливим науковим здобутком дисертанта є розроблений механізм 



взаємозв’язку між типами корпоративної культури і показниками ефективності 

на підприємствах машинобудування, який будується на базових цінностях, 

співробітництві, забезпечує командний дух в колективі, сприяє делегуванню 

повноважень, підвищує показники ефективності, фінансове зростання та 

забезпечує кредитоспроможність продукції, ініціативи нових підходів до 

лідерства і концентрації на результат, сприяє реалізації інновацій, високій 

креативності на підприємстві (с. 226-227). 

За результатами проведених досліджень автором розроблено модель 

корпоративної культури в розрізі корпоративних ініціатив з урахуванням 

стратегії фінансово-економічної діяльності, яка сприяє підвищенню 

платоспроможності, ділової активності, забезпечує високі моральні якості 

колективу підприємства, прагне дотримання гендерної стратегії та закріплює 

переваги підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках (с. 353-354).  

На підставі виконаних досліджень автором удосконалено інноваційну 

модель взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів інжинірингових технологій, яка 

базується на діджиталізації, маркетингових дослідженнях, створює інноваційні 

екосистеми та підвищує економічне зростання підприємства (с. 333-334). Дана 

модель буде сприяти дотриманню гендерної стратегії, підвищенню моральних 

цінностей, збереженню ресурсної бази та підвищенню ефективності її 

використання.  

У дисертаційній роботі автором також розроблено методологічні підходи 

до прогнозування корпоративної культури на засадах оцінки її ефективності, 

що сформовані на формалізованих та неформалізованих методах, враховують 

експертну рейтингову оцінку корпоративної культури та допомагають 

визначити стан корпоративної культури і надати оцінку діючої стратегії на 

підприємствах (с. 390-393). 

Таким чином, теоретичні, методичні і практичні положення дисертаційної 

роботи Андросової О.Ф. розвивають теоретичне розуміння сутності стратегії 

формування корпоративної культури та дозволяють підвищити ефективність 

від її реалізації на підприємствах машинобудування.  



 

5. Теоретична цінність і практична значущість результатів 

дослідження  

  

Для економічної науки теоретичне значення отриманих результатів 

мають такі елементи наукової новизни: 

- удосконалено світове дерево пізнань наукової думки про корпоративну 

культуру (п. 1.1); 

- розвинуто понятійний апарат визначення сутності поняття 

«корпоративна культура» (п. 1.1);  

- удосконалено співставлення механізмів впровадження і підтримки 

корпоративної культури на підприємствах машинобудування (п. 2.2); 

- удосконалено синергетичний механізм формування та розвитку 

корпоративної культури на підприємствах машинобудування (п. 2.2); 

- удосконалено етапи розробки корпоративної стратегії (п. 2.3); 

- удосконалено механізм формування бізнес–стратегій (п. 2.3);  

- удосконалено модель розвитку підприємств машинобудування на 

глобалізаційному ринку (п. 3.1). 

Поряд з цим, практичну значущість мають наукові результати 

дисертаційної роботи, які заслуговують на використання у діяльності 

промислових підприємств, а також органів державної влади. До ключових 

результатів прикладного характеру слід зарахувати: 

- удосконалено принципи формування, розвитку і зміни корпоративної 

культури (п. 1.2);  

- розроблено алгоритм розробки та застосування моделі управління 

організаційною поведінкою за допомогою корпоративної культури (п. 2.1); 

- розроблено методологічний підхід до оцінки ефективності 

корпоративної культури підприємства (п. 2.1); 



- розвинуто механізм зовнішньої адаптації та виживання підприємств 

машинобудування (п. 2.2); 

- удосконалено методичний підхід до вибору стратегії і тактики 

корпоративної культури (п. 2.3);  

- розроблено механізм взаємозв’язку між типами корпоративної культури 

і показниками ефективності на підприємствах машинобудування (п. 3.3); 

- удосконалено інноваційну модель взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів 

інжинірингових технологій (п. 5.1);  

- розроблено модель корпоративної культури в розрізі корпоративних 

ініціатив з урахуванням стратегії фінансово-економічної діяльності (п. 5.2). 

- розроблено методологічні підходи до прогнозування корпоративної 

культури на засадах оцінки її ефективності (п. 5.3).  

Основні результати наукового дослідження знайшли використання у 

діяльності: Запорізької торгово-промислової палати (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.), 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.).  

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.). 

Все вищеозначене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження має наукове і прикладне значення. 

 

6. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих наукових 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 55 наукових праць загальним обсягом 84,55 друк. арк. 

(особисто автору належить 59,75 друк, арк.), зокрема: 13 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. 

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

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

співавторстві, використано лише ті матеріали, які є результатом особистого 

внеску здобувача. В опублікованих працях достатньою мірою відображено 

сутність результатів виконаного дослідження та їх наукову новизну. Основні 

положення і наукові результати, що представлені у дисертаційній роботі 

Андросової О.Ф., доповідалися й отримали позитивну оцінку на 15 

міжнародних та всеукраїнських 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 доктора економічних наук. 

 

7. Відповідність теми дисертації профілю спеціальності 

 

Дисертаційна робота виконана державною українською мовою, якою 

автор володіє на високому рівні. Стиль написання дисертації відповідає 

вимогам, що висуваються до наукових праць такого рівня, а також 

характеризується послідовністю, логічністю, обґрунтованістю. Структура 

дисертації повністю узгоджується з її назвою, метою, і завданнями 

дослідження. Результати дисертаційної роботи відповідають спеціальності 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). 

 

8. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

 

Відзначаючи, в цілому, достатній рівень наукових здобутків дисертанта, 

обґрунтованість переважної більшості результатів дослідження, слід вказати на 

певні недоліки і дискусійні моменти: 

1. В п. 2.2 автором удосконалено механізм зовнішньої адаптації та 

виживання підприємств машинобудування за допомогою корпоративної 

культури, який базується на визначенні місії, мети, вибору стратегії, методах, 

що використовуються для досягнення цілей, корекції індивідуальних та 

групових результатів, створенні інформаційної системи. Вважаємо, що 

доцільно було б уточнити складові, з яких створено інформаційну систему з 

метою одержання інформації про стан корпоративної культури на 

підприємствах машинобудування (с. 128-129).   

2. У п. 3.3 (с. 323-343) автором розроблено механізм взаємозв’язку між 

типами корпоративної культури і показниками ефективності на підприємствах 

машинобудування, який базується на автократичній, ієрархічній, ринковій, 

інноваційній типах культур. На нашу думку до показників оцінки ефективності 

в інноваційному типі корпоративної культури необхідно додати інжинірингові 



технології та діджиталізацію для підвищення рівня інноваційності виробництва, 

збільшення конкурентоздатності продукції та показників ефективності, що 

позитивно вплине на покращення стану промислових підприємств. 

3. Автором проаналізовано в п. 4.1 (с. 244-323) існуючі методичні підходи 

до оцінки ефективності діючих стратегій підприємств машинобудування з 

узгодженням корпоративної культури, але в даних підходах необхідно більш 

детальніше розглядати вплив негативних наслідків на корпоративну культуру. 

4. Автором у підрозділі 4.2 обґрунтовано стійкість конкурентної позиції  

підприємств машинобудування на вітчизняних підприємствах та розраховано 

показники стійкості конкурентної позиції. За доцільне вважаємо, що автору 

необхідно було б здійснити розрахунок таких показників на провідних 

закордонних підприємствах машинобудування для порівняння та конкретизації  

сформованих пропозицій (с. 273-302). 

5. В п. 5.1. (с. 328-350) автором удосконалено інноваційну модель 

взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів інжинірингових технологій на основі хайтек 

цифрових технологій, яка сприяє підвищенню конкурентоздатності товарів й 

технологій підприємств машинобудування, забезпечує швидке та ефективне 

впровадження інновацій в виробництво товарів та послуг, укріплює 

корпоративну культуру. При цьому важливість взаємозв’язку об’єктів та 

суб’єктів інжинірингових технологій потребує додаткового обґрунтування.  

6. Автором у п. 5.2. (с. 350-372) запропоновано до показників оцінювання 

діючої стратегії підприємств машинобудування віднести показники: зростання 

обсягів продажу підприємства, зміна прибутку, динаміка чистого прибутку, 

собівартість, коефіцієнт оборотності запасів, чистий прибуток на одну акцію, 

репутація підприємства та імідж. На нашу думку, доцільно додати ще один 

показник – лідерство в технологіях, інноваціях, на основі якого споживач 

вибирає торгову марку.  

Висловлені зауваження і зазначені недоліки не знижують позитивну 

оцінку теоретичного рівня та практичного значення результатів дисертаційної 

роботи Андросової О.Ф.  



 


