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1. Актуальність обраної теми дисертації та її зв'язок з науковими 

програмами, планами та темами 

 

Сучасний стан промислового сектора економіки країни актуалізував 

проблему вибору ефективних стратегічних рішень для кожного 

підприємства. Світові фінансово-економічні умови, пріоритети державної 

політики в галузі промисловості, необхідність модернізації промислового 

комплексу, активізації інноваційних процесів, а також реалізація 

підприємницьких ініціатив вимагають коректування вектора економічного 

розвитку і відповідних управлінських стратегічних рішень. У зв’язку з цим 

виникає потреба у використанні різнопланових механізмів та інструментів 

управління промисловим підприємством, в тому числі забезпечення 

ефективності стратегії щодо їх розвитку. Актуальність дисертації 

визначається необхідністю вивчення господарської діяльності підприємств з 

метою виявлення найбільш економічно ефективних і прогресивних стратегій 

підвищення конкурентоспроможності підприємств та її вплив на кінцеві 

результати діяльності підприємства в сучасних умовах. Процес розробки 

ефективної стратегічної діяльності підприємства є багатогранним і складним 

завданням, який вимагає розгляду основних теоретичних підходів до 

уточнення поняття «стратегія підприємства». 

Актуальність дослідження також зумовлена тим, що розвиток ринкових 

відносин та зміна системи управління суб’єктів господарювання потребують 

формування адекватного сучасним вимогам інформаційного забезпечення 

підприємницької діяльності, де головна роль належить узагальнюючим 

економічним показникам, які здатні наочно, комплексно та повно оцінити 

стан підприємства і його перспективи. 

Додатковим свідченням актуальності теми дисертаційного 

дослідження Дашко І.М. є те, що вона виконувалася відповідно до плану 

науково-дослідної роботи Інституту інноваційної та післядипломної освіти 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за темою: 

“Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній 

сфері”, де автором досліджено особливості розвитку інноваційної діяльності 

трудового потенціалу підприємств; у межах Громадської наукової організації 



“Фінансово-економічна наукова рада” за темою: “Управління економічною 

ефективністю діяльності підприємств”, в якій обґрунтовано складові 

конкурентоспроможності промислових підприємств та основи успішної 

реалізації стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств; у межах науково-дослідних тем: “Методологія соціально-

економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, 

галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань” і “Методологія 

управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм 

власності”, де автором було проаналізовано  чинники, які дають змогу 

виявити низку сильних сторін підприємства, які підвищують рівень його 

конкурентоспроможності та відповідно дають змогу ефективно 

функціонувати в умовах ринкового середовища; у межах теми факультету 

комп'ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної 

металургійної академії України: “Методологія управління підприємствами 

різних організаційно-правових форм та форм власності”, де дослідження 

підтвердили наукову і практичну значимість у ході впровадження новітніх 

сучасних технологій в управлінні персоналом на підприємствах. Також було 

проаналізовано сучасний стан промислових підприємств Криворізького 

регіону і на основі цього розроблені заходи, що дозволять не тільки 

визначати тенденції, а й здійснювати прогнози; у межах теми “Економічний 

розвиток підприємства: теоретико-методологічні аспекти та інструментарій 

управління”.  Дослідження тут теж має наукову новизну та практичну 

цінність, а саме: запропонований методологічний підхід до оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства, що дозволяє використовувати 

одиничні та групові показники конкурентоспроможності продукції, 

фінансового стану, ефективності виробництва, збуту і просування товару, 

показники конкурентного потенціалу підприємства, його екологічність, імідж 

та соціальну ефективність й експертним шляхом дає можливість визначити 

рівень конкурентоспроможного статусу підприємства на ринку. 

Отже дисертаційна робота Дашко І.М. є своєчасною, виконана на 

актуальну для української економіки тему і відповідає потребам сьогодення. 

 

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 формування стратегії забезпечення промислових 

підприємств. Дисертант чітко визначила предмет та об'єкт дисертаційної 

роботи, сформувала мету та завдання дослідження. 

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 

підтверджується використанням інформаційної бази дослідження, а саме: 

офіційні документи Державної служби статистики, різних державних і 



урядових органів, що відображають і регламентують аспекти організаційної 

системи управління, у рамках збирання, оброблення й подання інформації; 

законодавчі й нормативні акти, офіційні документи різних державних і 

урядових органів, що регулюють корпоративні відносини на території 

України; первинні документи різних промислових структур; матеріали 

наукових конференцій і семінарів; ресурси глобальної інформаційної 

системи Інтернет; наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників у 

галузі економічної теорії й практики, присвячені проблемам управління 

виробничою діяльністю підприємства.  

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 промислових підприємств. 

З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті 

результати, які отримано автором особисто.  

Дисертаційна робота Дашко І. М. 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: 

діалектичний метод наукового пізнання, системний підхід, теорія 

виробничих систем, метод дослідження операцій, аналогій, порівняння, 

функціональне моделювання, системний та критичний аналіз, методи 

компаративного аналізу, методи функціонально-вартісного, економіко-

статистичного аналізу, індексні методи, методи теорії графів, економіко-

математичне моделювання, метод дедукції, морфологічний аналіз, графічний.  

Використання вище наведених методів дозволило дисертантці зробити 

особистий внесок у розвиток методичних засад діяльності промислових 

підприємств та рекомендацій щодо вдосконалення формування стратегії 

забезпечення конкуренстопроможності промислових підприємств.  

Отримані Дашко І.М. наукові результати докладно обґрунтовані в 

дисертаційному дослідженні, що підтверджується узагальненням значної 

кількості фундаментальних праць вітчизняних і закордонних вчених- 

економістів, використанням статистичної інформації, необхідною апробацією 

та впровадженням їх на практиці. 

З точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи “Формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств” повністю відповідає її 

змісту. 

 



3. Структура дисертаційної роботи та зміст її основних положень 

 

Загальний обсяг дисертації складає 470 сторінок, із них 360 сторінок 

займає основний текст роботи. Загалом дисертаційна робота складається зі 

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

385 найменувань та 14 додатків. 

У першому розділі – “Теоретико-методичні засади формування 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств” (с. 49-108) 

висвітлено еволюцію наукових поглядів представників різних економічних 

шкіл щодо розвитку конкурентоспроможності, її структури, рівнів 

управління, факторів впливу та чинників формування, удосконалено 

понятійний апарат конкурентоспроможності підприємства та стратегії 

забезпечення конкурентоспромоджності (с. 94; с. 97);  запропоновано модель 

вибору стратегії розвитку підприємства; удосконалено принципи управління 

конкурентоспроможністю на основі системного і процесного підходів (с. 70-

73; 85-87; 112-119). 

У другому розділу «Дослідження формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств» (с. 109-145) розроблено 

методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності підприємства; 

(с. 128-136); розроблено алгоритм процесу формування стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств (с. 142).  

В третьому розділі “Сучасний стан стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств та ефективності 

використання” (с. 146-256) проаналізовано структуру продукції промислових 

підприємств України, проблеми розвитку промислових підприємств (с. 148 -

155); розроблено місію, а також виявлено найважливіші фактори успіху 

діяльності підприємства, розроблено ланцюжок цінностей, як підґрунтя 

формування стратегії забезпечення  конкурентоспроможності підприємства 

(с. 209, рис. 3.12); проведено формування збалансованої системи показників 

для оцінювання ефективності управління щодо забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства; під час визначення загальних 

стратегій теорія та практика менеджменту доведено доцільність застосування 

концепції “життєвого циклу підприємства” (ЖЦП) (с. 221-227).  

В четвертому розділі “Методологія дослідження процесів формування 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств” (с. 257-317) – 

удосконалено комплексне оцінювання формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств (с. 305-314); 

удосконалено методичний підхід до визначення взаємозв’язку ефективності 

інвестиційної діяльності та показників ділової активності (с. 287-290); 

запропоновано методологію аналізу доходів на основі ARIMA-моделей та 

моделі Бокса-Дженкінса (с. 292-301).  

В п’ятому розділі “Напрями формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств” (с. 318-384)  

розроблено методологічну карту оцінювання стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств (с. 328); удосконалено 



систему конкурентних стратегій підприємства, яка враховує різні види 

стратегій; показників ділової активності (с. 343-345); удосконалено методику 

аналізу ефективності формування системи стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств (с. 326). 

 

4. Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 

 

Дисертаційна робота Дашко І.М. 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. 

Загалом, серед результатів здійсненого дослідження заслуговує на 

увагу розвинуте автором поняття “стратегія забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства”, що пропонується розглядати як 

комплексну стратегію підприємства, яка включає етапи життєвого циклу 

підприємства й стадії розвитку за всіма функціональними напрямами його 

діяльності, що спрямовані на формування конкурентного потенціалу та 

конкурентоспроможності (с. 221-227). Удосконалено методичний підхід до 

визначення взаємозв’язку ефективності інвестиційної діяльності та 

показників ділової активності підприємства, який, на відміну від існуючих, 

враховує інноваційні чинники ефективного розвитку підприємства та 

дозволяє, використовуючи сучасні методи управління економікою, 

сформувати стратегію конкурентних переваг (с. 343-345).  

Розроблено алгоритм процесу формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства, який враховує мету та завдання 

стратегії: забезпечення інструментами їх реалізації з використанням методів і 

функцій управління: правове та ресурсне, методичне та інформаційне 

забезпечення, що дозволяє промисловому підприємству використовувати 

свої сильні сторони, обумовлені наявними ресурсами в ринкових сегментах із 

метою впровадження високого рівня інноваційної активності та 

конкурентоспроможності підприємства (с. 287-290).  

У ході дослідження з’ясовано, що найбільший вплив на економічний 

стан промислових підприємств мають такі чинники, як: рівень фінансування 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у галузі; соціальна 

напруженість у регіоні; екологічні норми і нормативи; (рівень державної 

підтримки гірничої промисловості; цінова політика.  

Встановлено, що сформований факторний простір дозволяє 

забезпечити всебічне дослідження формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств, а саме визначити 

чинники, що пов'язані з постійною діяльністю підприємства 

(мікросередовище); чинники рівня макроекономіки; фактори рівня 

мегаекономіки (гіперсередовище).  

Обґрунтовано, що формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств – мають містити такі 

складові: технологічна, кадрова та технологічна та ін. (с. 274-275). 



Запропоновано застосовувати експертну методологію, як неформальну 

процедуру при визначенні критерії оптимальності забезпечення стратегії 

конкурентоспроможності промислових підприємств, застосовуючи принцип 

“еквівалентної поступки”. Підґрунтям формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств є дослідження 

співвідношення інвестиційних витрат і доходів на промислових 

підприємствах (с. 287-290).  

Автор на основі існуючих методик оцінки інтегрального показника 

конкурентоспроможності розвиває систему показників, які передбачають 

розрахунок загального інтегрального показника конкурентоспроможності 

підприємства з урахуванням його життєвого циклу підприємства, величина 

якого повинна свідчити про певну стадію, на якій воно знаходиться (с. 211-

218). Оскільки не усі показники мають однакову значущість в оцінці 

життєвого циклу підприємства ПАТ “ПВП “Кривбасвибухпром”,                                

то пропонується використовувати індивідуальні оцінки експертів для 

визначення вагомості розрахованих коефіцієнтів. Значення                           

інтегрального індексу дає підстави зазначити, що підприємство                             

ПАТ “Арселор Міттал Кривий Ріг” знаходиться на стадії зростання кривої 

життєвого циклу і можливою базовою стратегією забезпечення 

конкурентоспроможності буде стратегія прискореного зростання. 

Перевагами запропонованої методики оцінки стану підприємства                               

за допомогою визначення його загального інтегрального індексу життєвого 

циклу можна вважати наступні: методика базується на комплексному, 

багатосторонньому підході до оцінки прибутковості, ділової активності, 

ліквідності та фінансової стійкості підприємства; у розрахунках враховується 

коефіцієнт вагомості кожного показника; розрахунок загального 

інтегрованого індексу життєвого циклу підприємства здійснюється                               

на основі даних публічної звітності підприємств; усі розрахунки можуть         

бути здійснені за допомогою стандартних комп’ютерних                                

програм. 

Обґрунтовано, що для збереження конкурентоспроможності  

промислових підприємств шляхом залучення інвестиційних вкладень варто 

здійснювати аналіз, який удосконалено шляхом  виділення основних  

напрямків подолання перепон у процесі впровадження  

стратегічного забезпечення конкурентоспроможності на основі  

інноваційного розвитку, які включають активізатори: розробка стратегії, 

підтримка науки, забезпечення, фінансування, створення системи управління 

якістю (с. 379).  

 

5. Теоретичне значення результатів дослідження 

 

Для економічної науки теоретичне значення отриманих результатів 
мають такі елементи наукової новизни: 

 розроблено модель стратегії розвитку підприємства в залежності від 



змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі кон'юнктури ринку, 

конкуренції, життєвого циклу товарів, робіт і послуг, що дозволить 

підприємствам підвищити рівень конкурентоспроможності на ринку, 

ефективності діяльності з урахуванням обраної стратегії (розділ 1 с. 94; 

с. 97). 

 розроблено алгоритм процесу формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства, який враховує цілі та завдання 

стратегії: забезпечення інструментами їх реалізації з використанням методів і 

функцій управління: правове та ресурсне, методичне та інформаційне 

забезпечення, що дозволяє промисловому підприємству використовувати 

свої сильні сторони, обумовлені наявними ресурсами в ринкових сегментах із 

метою впровадження високого рівня інноваційної активності та 

конкурентоспроможності підприємства (розділ 2 с. 136-137); 

 запропоновано методичний підхід до оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства, який дозволяє використовувати 

одиничні та групові показники конкурентоспроможності продукції, 

фінансового стану, ефективності виробництва, збуту і просування товару, 

показники конкурентного потенціалу підприємства, його екологічність, імідж 

та соціальну ефективність, що дозволяє експертним шляхом визначити рівень 

конкурентоспроможного статусу підприємства на ринку (розділ 3 с. 209-216; 

238-250); 

 запропоновано методологію аналізу доходів промислових 

підприємств на основі ARIMA-моделі та моделі Бокса-Дженкінса, яка 

передбачає використання інтегрованої моделі кореляційної регресії з метою 

прогнозування доходу за інвестиційними вкладами підприємства та 

порівнюється з критерієм Фішера, що дозволяє здійснити прогноз 

ефективності діяльності підприємства (розділ 4 с. 292-301); 

 запропоновано методологічну карту як неформальну процедуру при 

визначені критерію оптимальності забезпечення стратегії 

конкурентоспроможності промислових підприємств, яка ґрунтується на 

принципах управління і передбачає врахування системи конкурентних 

стратегій і критеріїв, що дозволяє розробити і реалізувати стратегію на 

засадах формування конкурентних переваг (розділ 5 с. 318-328). 

 Поряд з цим, практичну значущість мають наукові результати 

дисертаційної роботи, які заслуговують на використання у діяльності 

промислових підприємств: ПРАТ “ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” (довідка № 58 від 12.11.2019 р.),                  

ПРАТ “ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” (довідка 

№ 72 від 21.11.2019 р.), ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (довідка № 122 від 

03.12.2019 р.), ТОВ “НВП “ГОРМАШ” (довідка № 124-1/12 від 

17.12.2019 р.), ВП “Криворізька теплова електрична станція”                                    

АТ “ДТЕК Дніпроенерго” (довідка № 9 від 15.01.2020 р.), ТОВ “Дизельний 

завод” (довідка № 8 від 22.01.2020 р.), ТОВ “МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС”                       

(філія № 2) (довідка № 8 від 03.02.2020 р.), ПАТ “ПВП “Кривбасвибухпром” 



(довідка № 22 від 04.02.2020 р.), ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” 

(довідка № 25 від 08.04.2020 р.), шахта “Октябрська” ПАТ “Криворізький 

залізорудний комбінат” (довідка № 33 від 10.04.2020 р.), ТОВ 

“Весташляхбуд” (довідка № 7 від 16.04.2020 р.),  ТОВ “Центр бухгалтерських 

послуг “СЕРВІС ГЛАВБУХ” (довідка № 252 від  20.05.2020 р.). 

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 

що становлять наукову новизну, використані в навчальному процесі 

Криворізького факультету Запорізького національного університету під час 

викладання дисциплін “Менеджмент”, “Стратегічний менеджмент”, 

“Регіональний менеджмент”, “Інноваційний менеджмент” (довідка № 2645 

від 14.05.2020 р.) та в навчальному процесі Запорізького національного 

університету під час викладання дисциплін “Менеджмент організацій за 

видами економічної діяльності”, “Стратегічне управління людськими 

ресурсами”, “Контролінг” (довідка № 01.01-13/78 від 12.06.2020 р.). 

Все вищеозначене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження має наукове і прикладне значення. 
 

6. Повнота висвітлення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих наукових працях 
 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи й опублікованими 

працями дисертантки 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 у 61 науковій праці, із них: 6 монографій, із 

яких 1 одноосібна, 24 статті у наукових фахових виданнях України, які 

включено до міжнародних наукометричних баз, в т.ч. 1 стаття у 

наукометричній базі Scopus, 5 статей у наукових періодичних виданнях 

інших держав, 20 тез доповідей за матеріалами конференцій, 6 навчально-

методичних посібників. 

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 

Дашко І.М. доповідалися й отримали позитивну оцінку, 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. Автором здійснено дослідження еволюційного розвитку наукових 

поглядів представників різних економічних шкіл щодо розвитку 

конкурентоспроможності, її структури, рівнів управління тощо (с. 49-61). 

Проте, доцільно було б поряд із зазначеними стадіями процесу управління 

також вказати, яким чином вони співвідносяться з діяльністю промислових 

підприємств. 

2. В дисертаційній роботі запропоновано методичний підхід (с. 276-

301), який враховує: організаційні, функціональні, стратегічні, суб’єктивні та 

об’єктивні підходи до розробки процесу формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства, дозволяє визначити характеристику 

суб’єктів і об’єктів здійснення контролю за ходом реалізації даного процесу. 

Запропонований методичний підхід дозволяє визначити базові риси 

проведення і реалізації комплексу мобілізаційних заходів щодо забезпечення 

ефективності діяльності промислових підприємств, але не вказано як  

використовуються ці підходи, що дозволило б конкретизувати їх практичне 

значення. 

3. В розділі 2 (с. 121-123), автор зазначає, що процес формування 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства відбувається 

під впливом зовнішнього середовища із урахуванням внутрішнього. 

Вважаючи актуальність та доцільність формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств, розроблено алгоритм даного процесу. 

(с. 142), проте тут доречно було б конкретизувати механізм використання 

такого алгоритма. 

4. У третьому розділі авторкою проведено формування збалансованої 

системи показників для оцінювання ефективності управління щодо 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства, проте, не зрозуміло, які 

існують систем обробки даних для промислових підприємств, що доречно 

було б зазначити. 

5. Враховуючи аналіз показників ділової активності у третьому розділі 

дисертаційної роботи Дашко І.М. акцентує увагу на тому, що у 2018 році 

досліджувані підприємства мали позитивну динаміку зростання як чиcтого 



доходу, так і фінансових результатів, за виключенням підприємства ПАТ 

“Дніпроспецсталь”, яке мало збиток. (с. 196), проте, на нашу думку, доцільно 

було б уточнити які чиннники впливають на таку динаміку.  

6. В четвертому розділі проведено класифікацію та сформовано 

факторний простір відповідно до складових: фінансова; кадрова; 

технологічна; правова; ринкова; екологічна. (с. 262-262). Тут, доречним було 

б конкретизувати, яким чином було проведено та сформовано такий 

факторний простір. 

7. В п'ятому розділі проведені дослідження підкреслюють доцільність 

формування процесів щодо забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств які зумовили врахування інвестиційних вкладень відповідно до 

функціонального (маркетинг, виробництво, фінанси, кадри) та 

інституціонального підходів. 

 Відповідно до функціонального підходу найбільшу частку ринку щодо 

обсягу виробленої продукції займають підприємства ПАТ “ІНГЗК” та ПРАТ 

“ПІВНГЗК”, найменшу – ПрАТ “Укрграфіт”. Відповідно до 

інституціонального підходу – найбільша частка – ПАТ “Запоріжсталь”, 

найменша – ПрАТ “Укрграфіт” (с. 146-255). Однак, в цих обставинах 

доцільно було б дослідити особливості формування процесів щодо 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств й досягнення означеної 

мети. 

Тим часом всі висловлені зауваження і зазначені недоліки не знижують 

позитивну оцінку теоретичного рівня та практичного значення результатів 

дисертаційної роботи Дашко І.М. 

 

9. Загальна оцінка дисертації, її відповідності існуючим вимогам  та 

висновкам 

 

Дисертаційна робота Дашко І.М. є завершеним науковим 

дослідженням, результати якого дозволяють вирішити актуальне науково-

практичне завдання – формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств.  

Наукова робота  Дашко І.М. за змістом і рівнем теоретичних та 

методичних розробок відповідає рівню дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук. Обрану тему дисертаційної роботи 

повністю розкрито; поставлену мету досягнуто; завдання дисертаційної 

роботи в цілому виконано. Тема дисертації відповідає спеціальності 08.00.04 

– економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). 

Автореферат дисертації розкриває основні її положення та висновки, є 

ідентичним дисертації за структурою та змістом та не містить інформації, що 

є відсутньою у дисертаційній роботі.  

 

 



 


