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

програмами, планами та темами 

 

В процесі реформування національної економіки важливим є 

обґрунтоване і своєчасне оцінювання економічних труднощів, що виникають 

в діяльності промислових підприємств. В той же час стрімкий розвиток подій 

призводить до необхідності застосування нових підходів, заснованих на 

використанні сучасного дослідницького апарату, який спирається на останні 

досягнення цифрових технологій.  

Вирішення проблеми формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств передбачає вироблення 

заходів по досягненню і підтримкою їх конкурентних переваг в поточний 

момент часу і в перспективі. У зв'язку з цим робота, присвячена 

формуванням стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств, розроблення конкурентних стратегій на основі прийняття 

ефективних управлінських рішень є досить актуальною і значущою як з 

позицій теорії, так і практики господарської діяльності.  

Недостатнє рахування принципів управління конкурентоспроможності 

підприємств у практичну діяльність дозволило запропонувати взаємну 

ефективність бізнес-процесів на всіх ієрархічних рівнях управління. 

Заслуговує на особливу увагу дослідження формування стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств, як 

системного процесу, що враховує: структуру, специфічні особливості об'єкта 

дослідження. Значною мірою використано статистичну інформацію, що дало 

змогу сформувати методику відповідних розрахунків щодо оцінювання 

конкурентного становища досліджуваного підприємства в порівняні з 

іншими. 

Тому розроблення стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств та рекомендацій щодо її вдосконалення, з метою 
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прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень, що є метою 

дослідження Дашко І. М. має наукове та практичне значення, а вибрана тема 

виступає актуальною й своєчасною.  

Додатковим свідченням актуальності теми дисертаційного 

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

науково-дослідних Інституту інноваційної та післядипломної освіти 

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

«Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній 

сфері» (державний реєстраційний номер 0110U007602, довідка № 120 від 

31.10.2014 р.), 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» (державний 

реєстраційний номер 0118U000786, довідка № 2511/19-2 від 25.01.2019 р.), 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» (державний реєстраційний номер 0116U006782 № 180 від    

22.10.2018 р.) і «Методологія управління підприємствами різних 

організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний 

номер 0107U001146 № 146 від 20.05.2019 р.), 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» (державний 

реєстраційний номер 0107U001146, довідка № 218 від 21.11.2019 р.), де 

дослідження мають 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» (державний реєстраційний номер 0115U004215 

№ 2189 від 05.12.2019 р.), де дослідження 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 
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та соціальну ефективність й експертним шляхом дає можливість визначити 

рівень конкурентоспроможного статусу підприємства на ринку. При цьому,                

також 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 конкурентного статусу. 

Дисертаційна робота Дашко І.М. виконана на актуальну для 

української економіки тему і відповідає потребам сьогодення. 

 

2. Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, 

висновків і результатів, сформованих у дисертації. 

 

Обґрунтовані та не підлягають сумніву наукові положення, висновки та 

рекомендації, що містяться у дисертації. Представлене дисертаційне 

дослідження дає підстави зазначити вагому обізнаність авторки з науково-

практичними працями вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері наукових 

інтересів Дашко І.М. В дисертації чітко визначено предмет та об'єкт 

дисертаційної роботи, сформульовано мету та завдання дослідження. 

Інформативну базу дослідження наукових положень, висновків та 

рекомендацій складають, 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 формування та забезпечення стратегії. Слід зауважити, що список 

використаних джерел в дисертаційній роботі нараховує 385 найменувань. 

Логічно побудовані та взаємопов’язані завдання дослідження, 

положення наукової новизни, висновки дисертаційної роботи, що надає 

системності дисертації. Загальні висновки та висновки за розділами 

становлять єдине ціле. Відповідні результати дослідження можуть бути 

використані у практичній діяльності промислових підприємств. 

Значна кількість представлених наукових праць виконана авторкою 

особисто. Наукові праці, видані у співавторстві, використано тільки ті 

результати, які отримано авторкою особисто.  

У дисертаційній роботі матеріали та висновки кандидатської дисертації 

авторки не використовувались. 

Дисертаційна робота Дашко І.М. виконана на відповідному належному 
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теоретичному, методичному і прикладному рівні та є завершеним науковим 

дослідженням. Авторка дисертаційного дослідження сформувала послідовно 

структуру дисертаційного дослідження, вирішила поставлену проблему. 

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; теорії виробничих систем, 

дослідження операцій; аналогій, порівняння; функціональне моделювання; 

системний та критичний аналіз; методи компаративного аналізу, методи, 

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 методологічних засад формування стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств, довести 

рекомендації і пропозиції до рівня їх практичної реалізації.  

Наукові результати отримані Дашко І.М. значною мірою обґрунтовані в 

дисертаційному дослідженні. Це підтверджується узагальненням значної 

кількості фундаментальних праць вітчизняних і закордонних вчених- 

економістів, використанням великого обсягу статистичної інформації, 

достатньою апробацією та впровадженням на практиці. 

Безперечно мета дослідження і вирішенння у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи «Формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств» повністю відповідає її 

змісту. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів,  

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 470 сторінок, із них основний текст викладений на 360 сторінках. 

Дисертація включає анотацію, 14 додатків, а також список використаних 

джерел, який нараховує 385 найменувань. Робота містить 68 таблиць та 44 

рисунки.  

 

3. Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Дашко І.М. полягає в 

опрацюванні теоретичних, методичних, методологічних і практичних 

положень, спрямованих на розвиток формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств.  

Основні наукові результати виконаного науково-практичного 

дисертаційного  дослідження Дашко І.М. полягають у такому: 

1. Заслуговує на увагу розвинутий автором понятійний апарат 

Визначено поняття «конкурентоспроможність підприємства» та «стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства». Автором 
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пропонується розглядати їх як процес відповідного забезпечення виробничої 

ефективності, що реалізується завдяки сучасному обладнанню, технологіям, 

кваліфікованому персоналу та здатністю завоювати й тривалий час 

утримувати власну ринкову нішу, що реалізується завдяки ефективному 

використанню принципів маркетингового управління; й визначення сутності 

стратегії 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. 221-228). 

2. Автором запропоновано модель стратегії розвитку підприємства, 

яка має на меті підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств.  

Направленість моделі містить складові щодо її реалізації: стратегії 

копіювання, стратегія використання переваг великого підприємства, 

стратегія малого підприємства, стратегія обрання за розміром середнього 

підприємства, стратегія пошуку, стратегія життєвого циклу підприємства 

(ЖЦП) або стратегії унікальності. (с. 94). 

3. Розроблено методичний підхід до оцінювання 

конкурентоспроможності промислових підприємств, який дозволяє 

визначити характеристику суб’єктів і об’єктів здійснення контролю за ходом 

реалізації даного процесу. Особливістю методичного підходу є забезпечення 

можливості врахування організаційних, функціональних, стратегічних, 

суб’єктивних та об’єктивних підходів до розробки процесу формування 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства (с. 112-120; 

130-135). 

4. Запропоновано алгоритм процесу формування стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств, що дозволяє 

підприємствам мати конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому 

ринках. Відмінність складає можливість врахування цілі та завдання стратегії 

на основі застосування методів і функцій управління та ґрунтується на 

правовому, методичному і ресурсно-інформаційному забезпеченні. 

Запропонований алгоритм на основі розрахунку одиничних, групових та 

інтегрального показників конкурентоспроможності підприємства є основою 

щодо формування висновків про рівень конкурентоспроможності 

підприємства та визначення ступеню рівня конкурентоспроможності 

підприємства. Аналіз отриманих результатів дозволяє обрати стратегію , яка 

буде спрямована на забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 

Застосування запропонованого алгоритму дозволяє підприємствам направити 

інструменти управління на удосконалення інвестиційно-інноваційної 

діяльності підприємства (139-143). 

5. Розвинула методику оцінювання діяльності підприємств з 

урахуванням життєвого циклу. В основі методики лежать певні показники, а 

саме: конкурентоспроможність персоналу, ліквідність і платоспроможність, 
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ефективність використання активів, ділова активність, фінансова стійкість, 

конкурентоспроможність продукції, ефективність маркетингу. Автор вважає, 

що означені показники визначають зміну стадії його життєвого циклу 

підприємства (с. 135-139). 

6. Важливим науковим здобутком дисертанта є установлений перелік 

проблем, що спричинили зниження рівня конкурентоспроможності 

підприємств. Обґрунтовано основні проблеми, а саме: скорочення об'ємів 

закордонних замовлень та зростання рівня відпускних цін на промислову 

продукцію; скорочення кількості зайнятих працівників; несприятливі умови 

для залучення інвестицій; переривання міжрегіональних взаємовідносин, що 

спричинено війною на Донбасі та епідемією COVID-19, що призвело до 

введення карантину і різного типу обмежень; недостатність фінансування 

науково-дослідних робіт; відсутність у значної частини підприємств 

ефективного управління. Автор акцентує увагу, що вирішення зазначених 

проблем потребує комплексного розв’язання, з боку як держави, так і самих 

підприємств (146-158). 

7. Удосконалено методичний підхід до визначення взаємозв'язку 

ефективності інвестиційної діяльності та показників ділової активності 

підприємства. Поєднання сучасних методів управління економікою й 

стратегію конкурентних переваг дозволили авторці визначити систему 

певних критеріїв. Відслідкування динаміки запропонованих критеріїв 

дозволить провести детальний аналіз конкурентоспроможності підприємства 

на ринку (с. 276-301). 

8. В процесі дослідження проблематики щодо методологічних засад 

запропоновано методологічну карту оцінювання стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств. Виокремлені блоки 

методологічних засад: конкурентний аналіз; оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства; вироблення і реалізація 

конкурентної стратегії. Кожному блоку відповідають економіко-аналітичні 

показники, методи, критерії. Авторка визначила системність побудови 

методологічної карти, а саме включення загальних принципів оцінювання, 

показників, методів, критеріїв та заходів щодо поліпшення ефективності 

конкурентоспроможності промислових підприємств (с. 328). 

9. Авторкою удосконалено систему конкурентних стратегій 

підприємства. Вона охоплює стратегії підприємства: товарно-ринкову, 

ресурсно-ринкову, технологічну, соціальну, фінансово-інвестиційну, 

інтеграційну та управлінську. Важливим є практична реалізація 

удосконаленої системи конкурентних стратегій на підприємствах: ПРАТ 

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,                    

ВП «Криворізька теплова електрична станція» АТ «ДТЕК Дніпроенерго», 

ТОВ «Дизельний завод», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»,                    

ПАТ ПВП «Кривбасвибухпром» (с. 371-378; с. 381). 

10. Запропоновано методику аналізу доходів ефективності системи 
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забезпечення конкурентоспроможності. Розроблена методика економіко-

статистичного аналізу дозволяє якісно оцінити вплив інвестиційних вкладів 

на чистий дохід підприємства, кількісно простежити за допомогою 

коефіцієнта еластичності зміну чистого доходу від величини інвестиційних 

вкладів. Запропонована методика забезпечує можливість прогнозування 

ефективності діяльності підприємства (с. 286-301). 

Таким чином, представлені у дисертаційній роботі результати 

дослідження мають наукову новизну і спрямовані на вирішення важливої 

наукової проблеми – розроблення теоретико-методологічних, науково-

методичних засад щодо формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств.  

 

4. Теоретичне дослідження 

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

 запропоновано методологічний підхід до оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства (п. 1.2); 

 запропоновано методологічну карту як неформальну процедуру при 

визначені критерію оптимальності забезпечення стратегії 

конкурентоспроможності промислових підприємств (п. 5.3); 

  удосконалено підхід до комплексного оцінювання формування 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства (п. 4.3);  

 удосконалено положення з визначення взаємозв’язку ефективності 

інвестиційної діяльності та показників ділової активності підприємства 

(п. 4.2);  

 розвинуто принципи управління конкурентоспроможністю (п. 3.2); 

  удосконалено систему конкурентних стратегій підприємства, 

(п. 5.3);  

 уточнено визначення сутності поняття “стратегія забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства” (п. 1.2); 

Основні положення, викладені в дисертаційній роботі, доведено до 

науково-практичних рекомендацій які заслуговують на використання у 

діяльності промислових підприємств. Практична цінність результатів 

дослідження полягає  в такому: 

 узагальнено методичний підхід до визначення взаємозв’язку 

ефективності інвестиційної діяльності та показників ділової активності 

підприємства (п. 3.3); 

 удосконалено методичний підхід до комплексного оцінювання 

формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

(п. 4.1); 

 удосконалена методика оцінювання конкурентоспроможності з 

урахуванням життєвого циклу підприємства (п. 3.3); 
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  удосконалено методику аналізу ефективності формування системи 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств 

(п. 3.2 ); 

 обґрунтовано та вдосконалено комплексне оцінювання до 

формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств із урахуванням неоднорідності середовища їх функціонування 

(п. 4.2). 

Основні результати наукового дослідження знайшли практичне 

застосування у діяльності таких підприємств: ПРАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ 

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг», ТОВ «НВП «ГОРМАШ», ВП «Криворізька теплова електрична станція» 

АТ «ДТЕК Дніпроенерго», ТОВ «Дизельний завод», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-

ПРОМСЕРВІС» (філія № 2), ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром»,                             

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», шахта «Октябрська»                         

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ТОВ «Весташляхбуд»,                      

ТОВ «Центр бухгалтерських послуг «СЕРВІС ГЛАВБУХ». 

Все вищеозначене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження має наукове і прикладне значення. 

 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих наукових працях 

 

Основні положення і результати дисертаційної роботи 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. Матеріали дослідження 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. Загальний 

обсяг публікацій становить 99,79 друк. арк.  (особисто автору належить  

97,73 друк. арк.). 

Опубліковані результати наукового дослідження відповідають 

встановленим вимогам МОН України на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук., в них викладено основні положення дисертаційної 
роботи. 

Основний зміст дисертації досить повно відображено в авторефераті. 

Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають їх авторці Дашко І.М. 

право публічного захисту дисертаційної роботи.  
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6. Відповідність теми дисертації профілю спеціальності 

 

Викладення матеріалу в дисертаційній роботі здійснено послідовно та 

обґрунтовано. Робота написана у науковому стилі, її зміст викладено у чіткій 

логічній формі та проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, 

графіками. За обсягом і оформленням дисертаційна робота відповідає 

вимогам, що встановлені МОН України до докторських дисертацій. 

Результати дисертаційної роботи відповідають спеціальності 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 

7. 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. Проведене дослідження еволюції наукових поглядів представників 

різних економічних шкіл дозволило визначити поняття 

конкурентоспроможності як процес забезпечення виробничої ефективності 

(с. 54-61). Однак, доцільно було б уточнити місце зовнішнього середовища в 

цьому процесі, вплив факторів внутрішнього середовища. 

2. Автором запропоновано методичний підхід, який дозволяє 

визначити базові риси проведення і реалізації комплексу мобілізаційних 

заходів щодо забезпечення ефективності діяльності промислових 

підприємств. Розроблений методичний підхід передбачає використання 

одиничних та групових показників (с. 128-138). Проте, доречно було б надати 

пояснення щодо вибору та способів розрахунку означених показників. 

3. Авторкою запропоновано алгоритм розрахунку одиничних, 

групових та інтегрального показників конкурентоспроможності 

підприємства, що дає змогу обґрунтувати висновки про рівень 

конкурентоспроможності підприємства (с. 209-216; 238-250). Однак, слід 

зауважити, що автором не досліджено яким чином впроваджено стратегія 

життєвого циклу підприємства (ЖЦП) в алгоритмічній схемі. 

4. В дисертації розраховані інтегральні індекси за окремими групами 

показників (с. 211-218). Не зрозуміло як забезпечена відповідність отриманих  

кількісних значень показників якісним ознакам. 

5. В роботі запропоновано методологію аналізування доходів на основі 

ARIMA-моделей та моделі Бокса-Дженкінса (с. 291-301). Доречним є 

проведення порівняльного аналізу з визначенням недоліків та переваг 

відповідних моделей. 

6. Цікавими є пропозиції про використання методологічної карти, яка 

передбачає отримання конкурентних стратегій підприємства, які 

удосконалено з урахуванням системи конкурентних стратегій. Але не 

показано   взаємозв'язок     стратегії     формування   конкурентних    переваг і 
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