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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. Крім того, 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 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. 

 

СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ, 

ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ, ЇХ ДОСТОВІРНІСТЬ І НАУКОВА 

НОВИЗНА 

Представлені в дисертації теоретичні положення, науково-
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методологічні розробки, практичні рекомендації та загальні висновки 

викладені у логічній послідовності, відображають причинно-наслідкові 

зв’язки між різними частинами дослідження і забезпечують досягнення 

поставлених у роботі цілей і вирішення окреслених задач. Наукові результати 

отримані з використанням сукупності загальнонаукових та прикладних 

методів пізнання і досліджень, таких як: 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 Андросовій О.Ф. 

зробити авторський внесок у розвиток науково-методичного забезпечення 

теорії та практики стратегії формування корпоративної культури та 

ефективності від її реалізації на підприємствах машинобудування. 

Отримані дисертантом наукові результати докладно обґрунтовані в 

дисертаційному дослідженні. З наукових праць, виданих у співавторстві, 

використано тільки ті результати, які отримано автором особисто.  

Вірогідність теоретичних положень, висновків та рекомендацій 

дисертації підтверджується використанням широкого спектру літературних 

джерел з проблем дослідження, опрацюванням чинних нормативно-правових 

актів, інформаційно-аналітичних матеріалів, первинної документації 

промислових підприємств України, щорічних фінансових звітів підприємств 

машинобудування, експертних думок фахівців галузі, статистичних даних 

Державної служби статистики України.  

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів дослідження, 

наукових положень та рекомендацій дисертанта підтверджено їх апробацією 

та схваленням на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 

 

СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗМІСТ ЇЇ ОСНОВНИХ 

ПОЛОЖЕНЬ 

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

роботи, сформульовано мету та завдання дослідження.  
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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) дисертантом здійснено 

ґрунтовний аналіз особливостей корпоративної культури та удосконалено 

світове дерево пізнань наукової думки про корпоративну культуру (с. 52), 

визначено основні принципи формування, розвитку і зміни корпоративної 

культури (с. 91), проаналізовано підходи науковців та запропоновано власне 

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

У другому розділі дисертаційної роботи «Теоретико–методологічні 

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

183) на підставі врахування існуючих моделей управління організаційною 

поведінкою персоналу розроблено алгоритм розробки та застосування моделі 

управління організаційною поведінкою за допомогою корпоративної  

культури (с. 118-119), автором розроблено методологічний підхід до оцінки 

ефективності корпоративної культури підприємства (с. 123-126), розширено 

синергетичний механізм формування та розвитку корпоративної культури та 

обґрунтовано його роль (с. 135-136), для використання методів управління 

корпоративною культурою удосконалено механізм зовнішньої адаптації та 

виживання підприємств машинобудування (с. 128-129), здійснено 

співставлення механізмів впровадження і підтримки корпоративної культури 

на підприємствах машинобудування (с. 129-130). Також дисертантом 

доповнено етапи розробки корпоративної стратегії (с. 137), удосконалено 

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

170-171), розвинуто механізм формування бізнес–стратегій задля зміцнення 

конкурентних позицій (с. 16-170).   

У третьому розділі дисертаційної роботи «Оцінка стану розвитку та 

стратегії ефективності використання корпоративної культури підприємств 

машинобудування» (с. 186-340) побудовано модель розвитку підприємств 

машинобудування на глобалізаційному ринку для визначення перспектив 

розвитку (с. 201-202), запропоновано механізм взаємозв’язку між типами 
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корпоративної культури і показниками ефективності на підприємствах 

машинобудування для підвищення їх ефективності (с. 226-227). 

У четвертому розділі дисертаційної роботи «Аналіз ресурсів і 

конкурентних можливостей підприємств машинобудування» (с. 244-323) 

проведено ґрунтовний аналіз існуючих методичних підходів до оцінки 

ефективності діючих стратегій підприємств машинобудування з узгодженням 

корпоративної культури (с. 244-273) та обґрунтовано стійкість конкурентної 

позиції підприємств машинобудування, встановлено доцільність 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) удосконалено інноваційну модель взаємозв’язку 

об’єктів та суб’єктів інжинірингових технологій підприємств 

машинобудування для формування стратегії економічного зростання (с. 333-

334), розроблено модель корпоративної культури в розрізі корпоративних 

ініціатив підприємств машинобудування задля забезпечення 

конкурентоздатності підприємств (с. 353-354), а також дисертант розробив 

методологічні підходи до прогнозування корпоративної культури на засадах 

оцінки її ефективності за моделями закордонних науковців для визначення 

стану корпоративної культури (с. 390-393).  

Загалом розділи дисертації, присвячені практичним питанням стратегії 

формування корпоративної культури та ефективності від її реалізації на 

підприємствах машинобудування – головне достоїнство і прикраса роботи. 

Відчутні глибокі знання проблем і досвіду з даної теми. 

 

НАУКОВА НОВИЗНА ПОЛОЖЕНЬ, ВИСНОВКІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДИСЕРТАЦІЇ  

Найбільш вагомі результати, що розкривають особистий внесок 

дисертанта у розробку досліджуваної проблеми та характеризують новизну 

дослідження, полягають, на наш погляд, у наступному: 

1. Має ознаки новизни авторська позиція з удосконалення світового 

дерева пізнань наукової думки про корпоративну культуру, яка побудована  
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на основі наукових досліджень вітчизняних та іноземних наукових діячів, 

спирається на ціннісний та поведінковий підходи, сприяє розширенню 

характеристик даного поняття (с. 52). 

2. Автором розвинуто понятійний апарат з визначення сутності  

поняття «корпоративна культура», яке 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). 

3. Мають цінність удосконалені принципи формування, розвитку і 

зміни корпоративної культури, які містять системність, гармонійність, 

усвідомлення, базуються на ресурсному забезпеченні, що дозволяє 

прогнозувати та враховувати адаптаційні можливості й забезпечує сталий 

розвиток на майбутнє (с. 91-92). 

4. Автором удосконалено етапи розробки корпоративної стратегії, що 

допомагають підприємствам уникати проблем в процесі розвитку, які 

базуються на специфіці, діяльності підприємства, сприяють формуванню  

функціональних стратегій (с. 137). 

5. Теоретико-методологічною значимістю характеризується 

розроблений автором алгоритм розробки та застосування моделі управління 

організаційною поведінкою за допомогою корпоративної культури, що 

забезпечує підприємствам соціокультурні вимоги та корпоративний кодекс, 

складається з п’яти етапів й враховує цілі, цінності, стандарти, місію,  

дозволяє здійснювати моніторинг, діагностику та надає оцінку  

корпоративним новаціям (с. 118-119).  

6. Обґрунтованістю та новизною характеризуються пропозиції автора 

до удосконалення механізму зовнішньої адаптації й виживання підприємств 

машинобудування. В основі даного підходу передбачено визначення місії, 

мети, завдань діяльності підприємства, що підвищить  рівень корпоративної 

культури та методи управління нею, своєчасно проконтролює індивідуальні  

та групові результати (с. 128-129). 

7. Привертає увагу удосконалене автором співставлення механізмів 

впровадження і підтримки корпоративної культури на  
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підприємствах машинобудування, що допомагає підвищити рівень трудового 

ентузіазму підприємства, сприяє прибутковості та заохочує персонал (с. 129-

130). 

8. Автором удосконалено механізм формування бізнес-стратегій, що 

забезпечує значну та стійку конкурентну перевагу, послідовність дій в 

середині підприємства та в зовнішньому середовищі, дозволяє підприємству 

одержувати прибуток вище середнього рівня й займати лідируючі позиції в 

галузі (с. 169-170). 

9. Проявляє ознаки новизни удосконалений автором синергетичний 

механізм формування та розвитку корпоративної культури, що закріплює 

встановлення та підвищує дію взаємозв’язку й взаємодії  

елементів соціально-економічної системи всіх підрозділів  

на підприємстві для підвищення загальної ефективності діяльності команди  

(с. 135-136). 

10. Великої уваги заслуговує розроблена автором модель розвитку 

підприємств машинобудування на глобалізаційному ринку, що враховує  

вплив поширення цифрових технологій, автоматизації управління, обробку 

інформації на підприємствах, базується на підвищенні ефективності 

виробництва, запровадженні передового досвіду, визначенні вітчизняних та 

міжнародних джерел для залучення інвестицій в нові технології та 

модернізацію (с. 201-202). 

11. На підставі виконаних досліджень автором удосконалено 

методичний підхід до вибору стратегії і тактики корпоративної культури, що 

в результаті вдалого поєднання забезпечує формування на підприємстві 

продуктивної корпоративної культури. В процесі формування та розвитку 

корпоративної культури вибір тактики виступає в вигляді поєднуючого 

механізму зі стратегією та допомагає підвищити конкурентоздатність 

підприємства (с. 170-171). 

12. Автором розроблено методологічний підхід до оцінки ефективності 

корпоративної культури, який включає в себе показники освітнього рівня, 

кваліфікації, задоволення роботою, заснований на експертній оцінці вагових 

коефіцієнтів ділової активності. Використання методологічного підходу на 

підприємствах дозволить підвищити рівень корпоративної культури та її 
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ефективність (с. 123-126). 

13. Для забезпечення кредитоспроможності підприємства та його 

продукції, інноваційності, збільшення ринкового сегменту, фінансового 

зростання й лідерства, автором розроблено механізм взаємозв’язку між 

типами корпоративної культури і показниками ефективності, який містить в 

собі базові цінності, демократію, співробітництво, довіру, чесність 

співробітників (с. 226-227). 

14. Розроблено модель корпоративної культури в розрізі  

корпоративних ініціатив з урахуванням стратегії фінансово-економічної 

діяльності, що допомагає підприємствам досягти розвитку, забезпечує вихід 

на нові ринки, підвищує ділову активність, розрахована на виявлення та 

закріплення переваг підприємства на вітчизняному на зовнішньому ринках  

(с. 353-354).  

15. Заслуговує на увагу удосконалена дисертантом інноваційна модель 

взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів інжинірингових технологій, що базується 

на привабливих секторах, які інвестують кінцеві промислові споживачі в 

виробничі технології, лінії, машини, компоненти та допомагають створенню 

нових робочих місць, здійснюють позитивний вплив на всю екосистему 

промислових хайтек-сегментів (с. 333-334). 

16. Розглядаючи науково-практичний досвід закордонних науковців, 

автором розроблено методологічні підходи до прогнозування корпоративної 

культури на засадах оцінки її ефективності, що дає змогу оцінити реальний 

стан діючої корпоративної культури на підприємстві та виявити бажаний  

стан на перспективу. Такий підхід сприяє збільшенню прибутку  

підприємства, матеріальній винагороді персоналу, надасть можливість 

прогнозуванню показників діяльності та обсягу реалізованої промислової 

продукції (с. 390-393). 

Таким чином, теоретико-методологічні положення, методичні та 

практичні рекомендації дисертаційної роботи Андросової О.Ф. розвивають 

розуміння сутності стратегії формування корпоративної культури та 

дозволяють підприємствам машинобудування підвищити ефективність від її 

реалізації. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Теоретичні положення і матеріали дисертаційної роботи, що полягають 

у розробці стратегії формування корпоративної культури та покращенні 

ефективності від її реалізації на підприємствах машинобудування, 

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.).   

Має особливий науковий інтерес та суттєво поглиблює існуючу теорію 

щодо стратегії формування корпоративної культури та ефективності від її 

реалізації на підприємствах машинобудування наступне: удосконалене  

світове дерево пізнань наукової думки про корпоративну культуру; 

розвинутий понятійний апарат визначення сутності поняття «корпоративна 

культура»; удосконалене співставлення механізмів впровадження і підтримки 

корпоративної культури на підприємствах машинобудування; удосконалений 

синергетичний механізм формування та розвитку корпоративної культури на 

підприємствах машинобудування; удосконалені етапи розробки 

корпоративної стратегії; удосконалений механізм формування бізнес–

стратегій; удосконалена модель розвитку підприємств машинобудування на 

глобалізаційному ринку. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Основні положення, викладені в дисертаційній роботі, доведено до  

рівня методичних розробок та практичних рекомендацій, які мають 

універсальний характер.  

Підтвердженням практичної значущості дисертації є те, що сформовані 

у ній теоретичні положення, науково-методологічні підходи і практичні 

рекомендації використано у практичній роботі: Запорізької торгово-

промислової палати (довідка № 7 від 10.01.2019 р.); Запорізького  

благодійного фонду «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.), 
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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.). 

Все вищенаведене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження має наукове і прикладне значення. 

 

ІДЕНТИЧНІСТЬ ЗМІСТУ АВТОРЕФЕРАТУ ТА ОСНОВНИХ 

ПОЛОЖЕНЬ ДИСЕРТАЦІЇ 

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням та 

висновкам дисертаційної роботи, відбиває структуру та логіку викладеного в 

ній матеріалу. 

 

СТУПІНЬ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ВИСНОВКІВ 

КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

Положення кандидатської дисертації 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.  

 

ПОВНОТА ВИКЛАДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ В 

ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ 

Основні положення і наукові результати дисертаційної роботи досить 

повно висвітлено у відкритих публікаціях. Матеріали дослідження 

опубліковано у 55 наукових працях загальним обсягом 84,55 друк. арк., з  

яких особисто автору належить 59,75 друк. арк., в тому числі: 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 
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матеріалами конференцій, 2 навчальні посібники.  

Основний зміст дисертації досить повно відображено в авторефераті. 

Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають їх авторові 

Андросовій О.Ф. право публічного захисту дисертаційної роботи.  

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ДИСЕРТАЦІЇ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ 

Дисертаційна робота містить не захищені раніше наукові положення та 

отримані автором нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності 

вирішують важливу проблему розроблення теоретичних положень, науково-

методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо стратегії  

формування корпоративної культури та ефективності від її реалізації на 

підприємствах машинобудування, що є важливим і актуальним за умови 

нестабільності економіки, змінності ринкового середовища. 

Дисертаційна робота за змістом і оформленням повністю відповідає 

вимогам пп. 9, 10, 12, 13 , 14 «Порядку присудження наукових ступенів» 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567 (зі змінами), що пред’являються до дисертації, поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук.  

Дисертаційна робота, отримані наукові результати та висновки повною 

мірою відповідають спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) та профілю.  

 

ЗАУВАЖЕННЯ ДО ДИСЕРТАЦІЇ ТА ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Не применшуючи вагомість, значущість достатньо високого 

теоретичного, методико-практичного рівня дисертаційної роботи, доречно 

відзначити окремі недоліки, неточності дисертації та дискусійні питання, що 

дають змогу висловити з цього приводу наступні зауваження та побажання: 

1. Автором у другому розділі дисертаційної роботи запропоновано 

співставлення механізмів впровадження і підтримки корпоративної культури 

на підприємствах машинобудування (рис. 2.4). Доведено, що на  

підприємствах машинобудування, необхідно підтримувати заходи розвитку 

корпоративної культури, які потрібно розробляти і впроваджувати планово і 

системно. Очевидним результатом реалізації таких заходів повинно стати 
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формування в колективі співробітників єдиного інноваційного образу 

корпоративної культури підприємства. Але не зрозуміло, яким чином 

первинні механізми впровадження корпоративних основ взаємодіють з 

вторинним механізмом чіткого формування та закріплення корпоративних 

основ на підприємствах машинобудування (стор. 129). 

2. В дисертаційній роботі у розділі 3.1 «Розвиток корпоративної 

культури залежно від ефективності діяльності підприємств  

машинобудування України» досліджено показники діяльності; динаміку 

обсягу продажів та динаміку фінансових результатів промислових 

підприємств та підприємств машинобудування за 2013-2017 рр. у тис. грн.,  

%. (с. 192-193), але не враховано вплив внутрішніх чинників на розвиток 

корпоративної культури на підприємствах машинобудування. 

3. У розділі 3.2 «Оцінка динаміки змін фінансових показників та їх  

вплив на управління корпоративною культурою підприємств 

машинобудування» (с. 204-207) досліджено показники майнового стану, 

фінансової стійкості підприємств машинобудування та ліквідності їх активів 

за 2013-2017 рр. Яким чином дані показники пов’язані із розвитком 

корпоративної культури на підприємствах машинобудування? 

4. Серед основних причин стримування розвитку корпоративної 

культури на підприємствах машинобудування автором відзначено: брак 

ресурсної бази; низький рівень витрат на формування корпоративної  

культури на підприємствах машинобудування; низький рівень запиту в 

суспільстві; незабезпеченість кваліфікованими кадрами; низький рівень 

мотивації формування стратегії розвитку корпоративної культури на 

підприємствах; відсутність сприятливих умов діяльності підприємств, які 

формують корпоративну культуру на підприємствах машинобудування; 

неефективність програм розвитку корпоративної культури; відсутність 

досвіду щодо формування і розвитку корпоративної культури на 

підприємствах машинобудування закордонних організацій (с. 373).  

Чи мають можливість підприємства машинобудування Запорізької 

області покращити показники рівня корпоративної культури та зберегти 

рівень конкурентоспроможності? 

5. За текстом дисертації не зрозуміло, яких дій дотримуються при 
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побудові удосконаленого механізму зовнішньої адаптації та виживання 

підприємств машинобудування, що забезпечує баланс використання методів 

управління корпоративною культурою, контроль за досягненням 

індивідуальних і групових результатів (с. 128-129), тобто доцільно було б 

схематично зобразити послідовність його формування. Також доречно було б 

навести інструменти, що використовуються при формуванні механізму 

зовнішньої адаптації та виживання на підприємствах машинобудування.   

6. У другому розділі дисертаційної роботи, автором запропоновано 

алгоритм розробки та застосування моделі управління організаційною 

поведінкою за допомогою корпоративної культури (с. 118-119). Не піддаючи 

сумніву твердження автора, що алгоритм є послідовною реалізацією п’яти 

етапів, який враховує покрокове запровадження раціонального управління з 

урахуванням цілей, цінностей, стандартів, місії, застосування заходів щодо 

розвитку сумісних з корпоративною культурою дій діагностики, моніторингу 

та оцінювання корпоративних новацій, що дозволить підприємствам 

забезпечити соціокультурні вимоги та корпоративний кодекс підприємства, 

вважаємо, що у роботі доречно було б конкретизувати умови за яких дана 

модель забезпечить ефективність управління організаційною поведінкою за 

допомогою корпоративної культури підприємств, що посилило б практичну 

цінність запропонованого алгоритму.  

Проте неведені зауваження не носять принципового характеру і не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПО ДИСЕРТАЦІЙНІЙ РОБОТІ 

Дисертаційна робота Андросової О.Ф. виконана на належному 

науковому рівні, враховує нові теоретичні підходи до вирішення актуального 

наукового завдання розробки теоретико-методологічних положень, 

методичних і практичних рекомендацій щодо стратегії формування 

корпоративної культури та ефективності від її реалізації на підприємствах 

машинобудування. 

Актуальність теми, вдала реалізація поставлених завдань, належний 

науковий рівень і практичне значення дисертації однозначно свідчать про те, 

що вона повністю   відповідає    вимогам, які    ставляться   до    дисертацій на  
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