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

програмами. 

На сучасному етапі економічного розвитку України проблема підвищення 

рівня конкурентоспроможності підприємства набуває все більшої актуальності. 

Адже за умов розвитку зовнішньої торгівлі, підсилення процесів інтеграції 

країни в міжнародні організації загострюється конкурентна боротьба як на 

внутрішньому, так і на світовому ринку. Для виживання та досягнення 

домінуючих позицій лідера в галузі необхідно вдосконалити процесс 

управління конкурентоспроможністю підприємства, активно нарощувати 

конкурентні переваги, постійно досліджувати і аналізувати як внутрішнє, так і 

зовнішнє середовище підприємства. Тому питання стратегічного забезпечення 

підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на 

світовому ринку є одним із найважливіших завдань розвитку підприємництва і 

країни в цілому. 

Проведений Дашко І.М. аналіз праць учених дозволяє констатувати, що 

сучасна наукова думка пропонує декілька підходів до дефініції 

«конкурентоспроможність підприємства», тому узагальнення цього поняття є 

досить актуальним питанням, що є важливим для вирішення задач формування 



та формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств. 

Актуальність тематики дисертації, її наукова та практична спрямованість 

підтверджується її зв’язком з планом науково-дослідних робіт 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» (державний реєстраційний номер 0110U007602, довідка № 120 від 

31.10.2014 р.), 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.); 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.); 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.); у межах теми «Економічний розвиток підприємства: теоретико-

методологічні аспекти та інструментарій управління» (державний 

реєстраційний номер 0115U004215 № 2189 від 05.12.2019 р.). 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Аналіз дисертаційної роботи та автореферату Дашко І.М. свідчить про те, 

що представлені наукові положення, висновки та рекомендації є 

обґрунтованими. Належний рівень обґрунтування досягнуто дисертанткою 



завдяки використанню теоретико-методологічної бази, що включає 

загальнонаукові і спеціальні методи наукових досліджень, такі як: 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. Авторкою проведено ґрунтовний аналіз 

праць вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, що відповідають тематиці 

дослідження щодо поняття сутності конкурентоспроможності та стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності. Достовірність одержаних результатів 

підтверджується аналізом офіційного статистичного матеріалу, проведеною 

апробацією одержаних результатів на міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях, друком у наукових виданнях, навчально-методичних 

посібниках, впровадженням авторських пропозицій у діяльність промислових 

підприємств, що підтверджується довідками про впровадження. 

 

3. Структура та зміст дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота логічно структурована, складається зі  

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та  

додатків. Аналіз змісту дисертаційної роботи засвідчує, що поставлена  

мета досягнута, поставлені завдання виконано, висновки є достатньо 

аргументованими. 

Загальний обсяг дисертації складає 470 сторінок, основний зміст роботи 

викладено на 360 сторінках тексту. За змістом, структурою, обсягом, стилем 

викладання послідовністю та аргументованістю викладання матеріалів 

дослідження дисертаційна робота повною мірою відповідає вимогам 

Міністерства освіти і науки України до дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методичні засади 



формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств»             

(с. 49-108) – висвітлено розвиток наукових поглядів представників різних шкіл 

економіки щодо розвитку конкурентоспроможності, рівнів управління, та 

фактори формування; висунуто сутність поняття «конкурентоспроможність 

підприємства» та сутність поняття «стратегія забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств»; запропоновано модель вибору стратегії 

зростання підприємства (с. 94; с. 97); удосконалено принципи формування та 

керування конкурентоспроможністю на основі системного і процесного 

підходів (с. 70-73; 85-87; 112-119). 

На основі вивчення наукових поглядів економістів було визначено 

сутність поняття конкурентоспроможності як перебіг виробничої ефективності, 

що реалізується завдяки сучасному устаткуванню, бізнес-моделям, 

кваліфікованій робочій силі та спроможністю завоювати й довгий час 

утримувати ринкову межу, що реалізується завдяки ефективному 

використанню принципів управління (с. 60).  

У другому розділі дисертаційної роботи «Дослідження формування 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств» 

(с. 109-145) – розроблено методичний підхід до оцінення 

конкурентоспроможності підприємства (с. 128-136); розроблено поетапний 

процес формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств (с. 142). 

Визначено, що в умовах нестійкого зовнішнього середовища, 

ототожнення стає невід'ємною частиною систем формування процесу стратегії 

забезпечення конкурентоспроможністю підприємства, оскільки дозволяє 

максимально точно позиціонувати їх в цьому середовищі (с. 121-123). 

З урахуванням врахованих принципів, запропоновано методичний підхід, 

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

об’єктивні підходи до розробки процесу формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства, дає можливість визначити 

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



даного процесу. Запропонований підхід дозволяє визначити базові риси 

проведення і реалізації сукупності заходів щодо забезпечення ефективності 

діяльності промислових підприємств  (с. 136-137).  

У третьому розділі дисертаційної роботи «Сучасний стан стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств та 

ефективності використання» (с. 146-256) – проаналізовано структуру 

продукції промислових підприємств України, проблеми розвитку промислових 

підприємств;  розроблено місію, а також виявлено найважливіші фактори 

успіху діяльності підприємства та розроблено ланцюжок цінностей, як 

підґрунтя формування стратегії забезпечення  конкурентоспроможності 

підприємства, проведено формування збалансованої системи показників для 

оцінювання ефективності управління щодо забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства (с. 209), під час визначення загальних 

стратегій теорія та практика менеджменту доведено доцільність застосування 

концепції «життєвого циклу підприємства» (ЖЦП) (с. 221-227). Встановлено, 

що результати аналізу показують доцільність врахування в процесі оцінки 

конкурентоспроможності підприємства його життєвого циклу, який буде 

відображати стадію розвитку або падіння діяльності, що дозволить розробити 

заходи, які направлені на формування стратегії забезпечення життєдіяльності 

підприємства або його зростання (с. 226-227). 

На основі існуючих методик оцінки інтегрального показника 

конкурентоспроможності розвинуто 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. 222-224). 

У четвертому розділі дисертаційної роботи «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). 

Проаналізовано та розвинуто комплексне оцінювання щодо формування 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. 

Зазначено неоднорідність середовища функціонування промислових 

підприємств. Визначено доцільність виділення загального зовнішнього 

середовища й оперативне середовище, що має галузеве значення.  

Проведено класифікацію та сформовано факторний простір відповідно до 

складових: фінансова; кадрова; технологічна; правова; ринкова; екологічна.  

З’ясовано, що найбільший вплив на економічний стан промислових 

підприємств мають такі фактори: 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 фактори, 

що пов'язані з постійною діяльністю підприємства (мікросередовище); фактори 

рівня макроекономіки; фактори рівня мегаекономіки (гіперсередовище).  

Обґрунтовано, що формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств – мають містити такі 

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

У п’ятому розділі дисертаційної роботи «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 (с. 343-345); удосконалено методику аналізу ефективності 



формування системи стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств (с. 326); розроблено системну узгодженість 

конкурентних стратегій підприємства (с. 374). 

Встановлено, що конкурентоспроможність підприємства залежить від 

готовності на кожному конкретному бізнес-процесі ефективно організовувати і 

виконувати окремі види діяльності. Саме ефективна робота кожного окремого 

напрямку діяльності забезпечує високий рівень ефективності стратегічних 

заходів. Розроблена методологічна карта оцінювання стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності апробовано на промислових підприємствах:                      

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ТОВ «Весташляхбуд». 

Встановлено, що методичний підхід та запропонована матриця 

дозволяють визначити взаємозв’язок між чистим доходом, інвестиційним 

доходом та інвестиційними витратами. Обґрунтовано, що із зростанням 

інвестиційних витрат на промислових підприємствах, при незмінних 

внутрішніх і зовнішніх умовах зростають показники ділової активності. 

Визначено, що для забезпечення ефективної стратегії конкурентоспроможності 

підприємства доцільно залучати інвестиційні ресурси, які забезпечать високий 

рівень життєздатності. 

 

4. 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 механізмів моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління.  

Основні наукові результати виконаного дослідження Дашко І.М. 

полягають у такому: 

 удосконалено методологічний підхід до комплексного оцінювання 

формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства, 

який, на відміну від існуючих, враховує фінансову, кадрову, технологічну, 

правову, ринкову та екологічну складову, що дозволяє визначити вплив кожної 

з них на конкурентоспроможність підприємства, із урахуванням методики 



ринкової кореляції, що забезпечить формування конкурентної стратегії 

промислових підприємств (с. 262-269). 

 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. 287-291); 

 принципи управління конкурентоспроможністю, які, на відміну від 

існуючих, узагальнено на основі системного та процесного підходу та 

враховують: цілеспрямованість всіх і кожного працівника на дію; доведення дій 

до кінця; налагоджений зворотний зв'язок між підприємством його клієнтами, 

що спрощує близькість підприємства до клієнта; створення невимушеної і 

творчої атмосфери на підприємстві; зростання продуктивності завдяки 

бажанню працювати і ефективному використанню їх здібностей; уміння 

відстоювати свої завдання; простота організації, мінімум рівнів управління і 

службового персоналу; уміння тримати під жорстким контролем найбільш 

важливі проблеми і передавати підлеглим менш важливі, що дає змогу 

підприємствам системно та гармонійно направляти свої зусилля на розвиток, 

збалансованість, із дотриманням справедливості, орієнтацію на бізнес-процеси, 

забезпечуючи раціональність, безперервність управління, залученість усіх 

працівників до управління на основі достовірності інформації та дозволяє 

сформувати критерії діяльності кожного окремого співробітника з урахуванням 

можливостей кар’єрного зростання, що забезпечить баланс між інтересами 

працівників, власників і держави, із урахуванням конкурентоспроможності 

підприємства (с. 94-98); 

 систему конкурентних стратегій підприємства, яка, на відміну від 

існуючих, враховує стратегії: забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств, формування конкурентоспроможності конкурентних 

переваг, диверсифікації, фокусування та лідерство за витратами та стратегію 

конкурентної поведінки, яка характеризується вивченням позицій стратегій 



конкурентів і передбачає розробку ключових чинників впливу, які направлені 

на мікроактивізатори інноваційного потенціалу та дозволяє розробляти 

наступальну чи оборотну стратегію, що забезпечить стійкий стан підприємства 

в галузі. 

Таким чином, представлені у дисертаційній роботі результати 

дослідження мають наукову новизну і спрямовані на вирішення важливої 

наукової проблеми – розроблення концептуальних засад і відповідного 

інструментарію щодо формування стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств.  

 

5. Відображення висновків і пропозицій в роботах, опублікованих 

авторкою дисертації. 

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. Опубліковані результати наукового 

дослідження відповідають встановленим вимогам, в них викладено основні 

положення дисертаційної роботи. 

 

6. Теоретична та практична цінність результатів дослідження. 

Отриманні у дисертаційній роботі результати, сформовані наукові 

положення, висновки та рекомендації є аргументованими та отримані при 

використанні сучасних методів наукових досліджень. 

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 

що становлять наукову новизну, використовуються у навчальному процесі 

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.). 

Окремі результати дослідження, тобто методи, науково-методичні, 

методологічні підходи до стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств знайшли практичне застосування у діяльності таких 

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.). 

 

7. Ідентичність змісту автореферату та основних положень 

дисертації. 

Автореферат дисертації відповідає встановленим вимогам Міністерства 

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

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

присудження наукових ступенів»). Зміст автореферату повною 

мірою відображає основні положення, висновки і пропозиції дисертаційної 



роботи, достатньо ґрунтовно розкриває всі положення наукової новизни, 

представлені у дисертації, дає повне уявлення про здобутки наукової роботи, 

що виносяться на захист. 

 

8. Використання результатів кандидатської дисертації. 

Матеріали, висновки і науково-методичні результати дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дашко І.М. не 

використовувалися у дисертації, яку подано на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук. 

  

9. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

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

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. Робота 

відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). За обсягом і оформленням 

дисертаційна робота відповідає вимогам, що встановлені МОН України до 

докторських дисертацій. 

 

10.  Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Підкреслюючи актуальність дослідження, його наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, слід зазначити окремі зауваження 

до дисертаційної роботи в порядку викладення результатів дослідження: 

1. В дисертаційній роботі авторкою досліджено наукові підходи щодо 

формування принципів управління конкурентоспроможності підприємств, які 

дозволили враховуючи практику промислових підприємств, доповнюючи 

принципами системності, розвитку, збалансованості, справедливості, відмови 

від обмеженої раціональності, орієнтації на бізнес-процеси, системності (с. 112-

119), але не окреслено взаємозв'язок цих принципів із складовими системи 

управління.  



2. Аналізуючи концептуальні засади управління (с. 121-123), авторка 

зазначає, що «підприємство переходить від пристосування до формування 

зовнішнього середовища», але не пояснює алгоритм такого формування з 

урахуванням стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств. 

3. Визначено доцільність виділення загального зовнішнього й 

оперативного середовища, яке має галузеве значення (с. 127). У той же час, ця 

доцільність не має універсального характеру, тому робота значно б виграла, 

якщо б містила характеристику руху інформаційних потоків і на інших 

підприємствах.  

4. Обґрунтовано, що для збереження конкурентоспроможності  

промислових підприємств шляхом залучення інвестиційних вкладень варто 

здійснювати аналіз, який удосконалено через 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). У той же час, дисертантка не зазначає, на підставі якої 

інформації визначалося врахування цих активізаторів. Доцільно було б навести 

розрахунки показників або порівняльний аналіз розрахованих показників для 

інших підприємств. 

5. З метою отримання ефекту від інвестиційних вкладень надано  

авторське удосконалення методичного підходу до визначення  

взаємозв’язку інвестиційної діяльності та ділової активності, яка  

передбачає використання кореляційної матриці вказаного взаємозв’язку  

(с. 287-290) в контексті перспективного прогнозування 

конкурентоспроможності та зазначено, що наведені аналітичні сповіщення 

відповідають кожному окремому підприємству. У той же час, необхідно  

конкретизувати питання щодо уніфікації таких аналітичних процедур.  

6. В дисертаційні роботі авторкою досліджено напрями подолання 



перепон з метою впровадження стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств (с. 379), але не означено 

роль цих перепон в діяльності підприємства.  

 

11. Загальний висновок по дисертаційній роботі 

Дисертаційна робота Дашко Ірини Миколаївни виконана з використанням 

сучасних методів наукового дослідження, має достатній ступінь 

обґрунтованості та аргументованості запропонованих рекомендацій; містить 

елементи наукової новизни та важливі практичні рекомендації, є завершеним 

самостійним дослідженням, яке має значну наукову та практичну цінність для 

вирішення актуальної проблеми щодо поглиблення теоретичних положень, 

науково-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо формування 

і здійснення моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління.  

Основні результати дослідження та висновки є конкретними, достатньо 

аргументованими та являють собою предмет для захисту. 

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

роботи досягнуто. Результати дослідження, отримані в дисертаційній роботі, 

достатньою мірою обґрунтовані і характеризуються науковою новизною, мають 

практичне значення і можуть бути рекомендовані до використання при 

розробці ефективних стратегічних рішень на засадах моніторингу діяльності 

підприємств. 

Автореферат дисертації розкриває основні її положення і є ідентичним за 

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

представлені в авторефераті, детально розкриті в дисертації. Стиль написання 

дисертаційної роботи характеризується логічністю та послідовністю. 

За своїм змістом, завершеністю, достовірністю отриманих результатів, 

науковою новизною, теоретичним і практичним значенням дисертаційна робота 

«Формування стратегії забезпечення конкурентоспромжності промислових 

підприємств»  відповідає   вимогам МОН України   та    пунктам 9, 10, 12, 13, 14  



 


