
 



Додатковим свідченням актуальності теми дисертаційного 

дослідження Гамової О.В. є те, що вона виконувалася відповідно до плану 

науково-дослідних робіт економічного факультету Запорізького 

національного університету за темами: “Формування фінансової політики 

інвестиційно-інноваційного розвитку конкурентоспроможної економіки в 

умовах глобалізації” (державний реєстраційний номер 0119U000269), де 

автором запропоновано методологічний підхід до оцінки використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування; “Стратегічне управління маркетинговими технологіями 

вітчизняних підприємств” (державний реєстраційний номер 0119U000270), 

де автором розроблено концептуальні положення щодо здійснення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування; “Фінансове забезпечення модернізації економіки на 

засадах соціального партнерства” (державний реєстраційний номер 

0119U000271), де особисто автором удосконалено науковий підхід до 

формування та управління розвитком конкурентного потенціалу з метою 

набуття конкурентних переваг підприємств машинобудування. 

Одночасно, дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної 

роботи Національної металургійної академії України за темою “Методологія 

соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку 

регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань” (державний 

реєстраційний номер 0116U006782), в рамках якої удосконалено науково-

методичні засади вибору та формування інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування.   

Отже, дисертаційна робота Гамової О.В. виконана на актуальну для 

української економіки тему і відповідає потребам сьогодення. 
 

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 та використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. Гамовою О.В. чітко визначено предмет та об'єкт 

дисертаційної роботи, сформульовано мету та завдання дослідження. 

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 

підтверджується використанням інформаційної бази дослідження, а саме: 

офіційні документи Державної служби статистики; законодавчі й нормативні 

акти, офіційні документи різних державних і урядових органів, що 

регулюють економічні відносини на території України; офіційні статистичні 

матеріали, дані бухгалтерської звітності підприємств машинобудування; 

матеріали наукових конференцій і семінарів; ресурси глобальної 

інформаційної системи Інтернет; наукові праці українських і зарубіжних 

дослідників у галузі економічної теорії й практики, присвячені проблемам 



управління конкурентоспроможністю підприємств; результати власних 

напрацювань. Слід зауважити, що список використаних джерел в 

дисертаційній роботі складається з 465 найменувань. 

Доцільно відзначити, що завдання дослідження, положення наукової 

новизни, висновки дисертаційної роботи є логічно побудованими та 

взаємопов’язаними. Висновки за розділами та загальні висновки становлять 

єдине ціле, а результати дослідження можуть бути використані у практичній 

діяльності підприємств машинобудування. 

З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті 

результати, що отримані автором особисто.  

У дисертаційній роботі матеріали та висновки кандидатської дисертації 

автора не використовувались. 

Дисертаційна робота Гамової О.В. 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: термінологічного аналізу, метод теоретичного 

узагальнення, наукового абстрагування, системного, структурного аналізу, 

фінансово-економічного, статистичного, порівняльного аналізу, 

систематизації, індукції та дедукції, узагальнення, регресійного аналізу, 

економіко-математичне моделювання, абстрактно-логічний. Обробка 

отриманих матеріалів здійснювалася з використанням сучасних 

інформаційних технологій.  

Використання вище наведених методів дозволило дисертанту зробити 

особистий внесок у розвиток методико-прикладної бази аналізу та створення 

рекомендацій щодо вдосконалення формування та використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, довести рекомендації і пропозиції до рівня їх практичної 

реалізації.  

Отримані Гамовою О.В. наукові результати докладно обґрунтовані в 

дисертаційному дослідженні, що підтверджується узагальненням значної 

кількості фундаментальних праць вітчизняних і закордонних вчених-

економістів, використанням великого обсягу статистичної інформації, 

достатньою апробацією та впровадженням на практиці. 

З точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи «Стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» повністю 

відповідає її змісту. 
 

 Структура дисертаційної роботи та зміст її основних положень 
 

Аналіз структури та змісту дисертаційної роботи Гамової О.В. свідчить 



про логічну взаємопов’язаність її розділів, до складу яких входять вступ, 

п’ять основних розділів, висновки, список використаних джерел та додатки.  

Загальний обсяг роботи становить 481 сторінку, з них основний текст 

викладений на 360 сторінках. Дисертація включає анотацію, 3 додатки, а 

також список використаних джерел налічує 465 найменувань. Робота містить 

68 таблиць та 43 рисунки. 

У першому розділі «Теоретичні засади управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» (с. 42-111) 

систематизовані та узагальнені існуючі підходи до визначення економічної 

сутності поняття «конкуренція» (с. 44-47), реалізовано авторську концепцію 

формулювання термінології для визначення сутності та структури 

«стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування» (с. 59-64), удосконалено науково-методичні засади 

вибору інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування шляхом розробки алгоритму послідовних дій під час 

вибору відповідних методів та інструментів (с. 65-80), в результаті 

дослідження понятійного апарату визначення механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств різних галузей економіки сформовано 

власний підхід до реалізації концепції управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування з урахуванням специфіки цього сектору 

економіки (с. 81-109). 

У другому розділі «Методичні засади управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування на засадах 

стратегічного розвитку» (с. 112-178) досліджено теоретико-практичний 

досвід аналізу особливостей здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, розробки концепцій управління 

конкурентоспроможністю підприємств (с. 112-120), визначено набір 

компонентів системи стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування та взаємозв’язків між ними для більш 

ефективної реалізації концепції стратегічного управління підприємствами 

машинобудівельного сектору економіки (с. 121-132), обґрунтовано потребу в 

здійсненні стратегічного управління конкурентоспроможністю на 

підприємствах машинобудівельної галузі, що має довгостроковий характер та 

сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності у довгостроковому 

періоді в умовах змінності ринкового середовища (с. 133-134), 

сформульовано систему стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю та обґрунтовано сутність її складових елементів в 

розрізі підприємств машинобудування (с. 135-150); виконано критичний 

аналіз існуючих чинників впливу на конкурентоспроможність підприємств 

(с. 152-165), проаналізовані, систематизовані та класифіковані науково-

методичні підходи до визначення сутності методів оцінки ефективності 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування (с. 166-

175).  

В третьому розділі «Аналіз конкурентоспроможності підприємств 

машинобудування» (с. 179-241) узагальнені існуючі підходи до класифікації 



методів оцінювання рівня конкурентоспроможності промислових 

підприємств (с. 180-186), охарактеризовані методи та моделі оцінювання 

рівня конкурентоспроможності підприємств, використання яких є доцільним 

при аналізі діяльності промислових підприємств (с. 187-196), виявлені їх 

переваги і недоліки (с. 197-199); проведений ґрунтовний аналіз сучасного 

стану та тенденцій розвитку машинобудівельної галузі України (с. 200-208), 

виконано аналіз конкурентних переваг підприємств машинобудівельного 

сектору (с. 209-210), досліджено стан машинобудівельної галузі Запорізької 

області (с. 210-214), проведений аналіз стану конкурентного середовища 

функціонування підприємств машинобудування Запоріжжя на основі 

розроблених в попередньому розділі методичних підходів оцінювання 

конкурентоспроможності (с. 214-223), проведені маркетингові дослідження 

розуміння менеджментом підприємств машинобудування Запорізької області 

рівня їх конкурентоспроможності шляхом анкетного опитування на основі 

авторської системи (с. 224-237), що засвідчили зацікавленість керівників усіх 

ланок управління досліджуваних підприємств у необхідності постійного 

моніторингу та розробки заходів щодо підвищення конкурентоспроможності 

керованих ними підприємств (с. 238-239).  

В четвертому розділі «Удосконалення методологічних основ управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» (с. 242-321) 

конкретизовано сутність та особливості процедури вибору векторів 

стратегічного управління конкурентоспроможністю на підприємствах 

машинобудування з урахуванням існуючих тенденцій та стану ринку (с. 242-

244), сформульований власний комплексний методологічний підхід до 

застосування конкурентної стратегії та здійснення стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, описані етапи 

реалізації моделі управління конкурентоспроможністю в складі даного 

підходу (с. 245-256; рис. 4.1, с. 246), деталізовано та охарактеризовано 

сутність процедури процесу вибору та реалізації конкурентної стратегії 

підприємств у складі комплексного методологічного підходу (с. 257-264); 

обґрунтовано та детально описано процес удосконалення наукового підходу 

до формування та управління розвитком конкурентного потенціалу з метою 

набуття конкурентних переваг підприємств машинобудування (с. 266-269; 

с. 268, рис. 4.6); в складі даного процесу відокремлено та охарактеризовано 

сутність етапів процесу управління розвитком конкурентного потенціалу 

(с. 270-279) та процедуру процесу управління формуванням конкурентних 

переваг на підприємстві машинобудування (с. 279-284); реалізовано 

процедуру дослідження та аналізу результатів впровадження стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю за допомогою методів 

кореляційно-регресійного аналізу і прогнозування (с. 285-298), що 

заснований на алгоритмі реалізації діагностики результативності 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю (с. 289, рис.  4.9); 

виконано апробацію запропонованої методики на прикладі фінансово-

економічних результатів діяльності підприємств машинобудування 

Запорізької області (с. 300-319). 



В п’ятому розділі «Економічне оцінювання ефективності управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» (с. 322-401) на 

основі аналізу існуючих а науковій літературі підходів удосконалено 

механізм активізації управління стратегічними векторами підприємств 

машинобудування (с. 323-341; рис. 5.1, с. 325); обґрунтовано необхідність 

удосконалення механізму активізації управління стратегічними векторами 

підприємств машинобудування та подальшого його використання на 

промислових підприємствах (с. 341-342); виявлені існуючі проблеми у всіх 

сферах діяльності підприємств машинобудування та методи їх вирішення за 

допомогою векторів стратегічного управління конкурентоспроможністю 

(с. 343-344), обґрунтовано необхідність та розроблено методологічну базу 

для проведення оцінки результатів від використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю та підтвердження ефективності 

сформованих стратегічних векторів (с. 344-358; рис. 5.2, с. 346), в складі 

даного механізму деталізовано сутність показників, використаних для оцінки 

ефективності впровадження векторів стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування (рис. 5.3, с. 351; 

рис. 5.4, с. 352; рис. 5.5, с. 353), а також наведено методику розрахунку 

інтегрального показника за категоріями груп ефектів (с. 354-355); на основі 

запропонованого методологічного підходу виконано оцінку ефективності 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю на 

підприємствах машинобудування та їх впровадження (с. 360-396), а також 

надано рекомендації до подальшого використання стратегічних векторів 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування (с. 396-

398). 

Проаналізований зміст дисертаційної роботи Гамової О.В. свідчить про 

те, що поставлена мета роботи досягнута, сформульовані завдання виконані в 

ході проведених досліджень, висновки є обґрунтованими та доцільними. 
 

Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 
 

Дисертаційна робота Гамової О.В. містить низку положень, висновків, 

рекомендацій та результатів, яким притаманна наукова новизна та практична 

значущість.  

Серед результатів дослідження, здійсненого автором, заслуговує на 

значну увагу вдосконалення сутності поняття «управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування», яке 

сформульовано дослідником як «процес формування, використання, 

розширення, набуття нових конкурентних переваг, розвиток конкурентного 

потенціалу, вибір конкурентної стратегії підприємства, розробки і прийняття 

рішень, врахування впливу зовнішнього та внутрішнього середовища шляхом 

здійснення організації, планування, моніторингу, контролю за рівнем 

конкурентоспроможності, прогнозування рівня ефективності фінансово-

господарської діяльності, аналізу роботи конкурентів на ринку 

машинобудівної продукції» (с. 59). Таке визначення є повним і змістовно 



завершеним та відрізняється від існуючих в науковій літературі на 

сьогоднішній день формулювань. 

Також автором сформульовано власне визначення поняття «стратегічні 

вектори управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування», що визначається як «напрямки дій, що направлені на 

результативне управління, коригування управлінських рішень, досягнення 

основної мети, врахування впливу ринкового середовища, забезпечення 

ефективного використання системи і механізму управління, їх розвиток і 

орієнтацію на розробку концептуальних основ управління процесом 

використання конкурентного потенціалу з урахуванням ресурсного 

забезпечення як передумови успішного функціонування підприємств» (с. 62). 

Це визначення є відображенням авторської концепції дослідження галузевих 

векторів стратегічного управління конкурентоспроможністю. 

До ґрунтовних науково важливих результатів дисертаційної роботи 

Гамової О.В. також відноситься удосконалений нею науковий підхід до 

формування концептуальних основ управління розвитком конкурентного 

потенціалу та управління формуванням конкурентних переваг підприємств 

машинобудування (с. 264-286 ). Автор в основу цього підходу покладає 

поєднання комплексного, інноваційного та процесного підходів, що відрізняє 

його від існуючих та дозволяє забезпечити створення послідовної процедури 

організації процесів управління розвитком конкурентного потенціалу та 

формування конкурентних переваг підприємства. 

Серед елементів наукової новизни дисертації привертає увагу 

вдосконалений автором інструментарій управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування, розроблений для машинобудівних 

підприємств, що відрізняється від аналогічних розробок в даній сфері тим, 

що включає в себе систему і механізм управління конкурентоспроможністю 

у поєднанні з комплексом взаємопов’язаних структурних елементів, та є 

підставою для вибору стратегічних векторів управління та напрямів оцінки 

рівня конкурентоспроможності підприємств у довгостроковому періоді 

(с. 81-108). 

Автор дисертаційної роботи Гамова О.В. в ході свого дослідження 

також удосконалила науково-методичні засади вибору та формування 

інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування (с. 65-81). Даний підхід має переваги порівняно з 

існуючими розробками в цій науковій сфері, зокрема, в ньому детально і 

змістовно описано сутність, взаємозв’язок та взаємообумовленість етапів 

формування інструментарію стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств галузі машинобудування. Це 

дозволить керівникам підприємств приймати ефективні та своєчасні 

управлінські рішення з метою підвищення рівня конкурентоспроможності, а 

також проводити діагностику рівня ефективності та витратності 

використання запропонованого інструментарію. 

Також до числа науково значущих науково-методичних положень 

дисертації в сфері стратегічного управління конкурентоспроможністю 



машинобудівних підприємств відноситься вдосконалений автором 

методологічний підхід до застосування конкурентної стратегії та здійснення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування (с. 243-263). Цей підхід відрізняється від існуючих 

вагомих досліджень інших науковців тим, що поєднує в собі такі складові, як 

процедуру обрання і реалізації конкурентної стратегії, а також модель 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. Такий комплексний підхід надає можливість враховувати 

зворотній зв’язок між елементами процесу управління та організаційної 

структури підприємства на всіх її рівнях, здійснюючи при цьому коригуючий 

вплив на елементи системи управління конкурентоспроможністю та 

формувати ефективну конкурентну стратегію з урахуванням змін оточуючого 

середовища і внутрішніх структурних елементів.   

Вагомим внеском в теоретико-методологічне та практичне підґрунтя 

концептуальних досліджень в галузі формування і вибору стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудівельної галузі є наукові результати дисертації Гамової О.В., в 

яких автором вперше:  

- розроблено теоретико-практичні рекомендації до визначення 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, який передбачає формування структури визначення 

стратегічних векторів управління, уточнення їх переліку, встановлення 

взаємозв’язків між ними шляхом дослідження впливу чинників внутрішнього 

і зовнішнього середовища шляхом дотримання факторного, системного, 

процесного підходів, що є підґрунтям для удосконалення управління 

конкурентоспроможністю з метою коригування стратегічного управління, 

розвитку конкурентного потенціалу, формування конкурентних переваг та 

забезпечить досягнення і підтримку бажаного рівня конкурентоспроможності 

підприємств машинобудування (с. 134-144 );   

- запропоновано концептуальні положення щодо здійснення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, які передбачають стратегічну спрямованість, створюючи 

основу для формування, вибору, реалізації конкурентної стратегії та моделі 

стратегічного управління конкурентоспроможністю; забезпечують 

злагодженість роботи всіх складових та сам порядок здійснення 

стратегічного управління, формування стратегічних напрямів управління, 

забезпечують успішну реалізацію інструментарію управління 

конкурентоспроможністю, що направлено на отримання синергійного ефекту 

підприємств машинобудування як в умовах сьогодення, так і на перспективу 

(с. 112- 133);  

- розроблено науково-методичний підхід здійснення діагностики 

результативності стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування, який деталізований у вигляді послідовності 

етапів  з урахуванням використання методу регресійного і кореляційного 

аналізу, що дозволяє визначити переваги підприємств, можливі проблеми в 



майбутніх періодах, діагностувати використання стратегічних векторів та 

розробити напрями активізації їх використання  з метою підвищення 

ефективності діяльності підприємств в довгостроковій перспективі (с. 286- 

319); 

- запропоновано методологічний підхід до оцінки використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування шляхом визначення ефективності застосування 

стратегічних векторів на основі оцінки економічності  

використання оборотних та необоротних активів; фінансових, інвестиційних 

можливостей; можливостей до покращення виробничої, маркетингової, 

управлінської, інноваційної, організаційної та кадрової роботи підприємств, 

що забезпечить високий рівень конкурентоспроможності і, як наслідок, 

ефективності діяльності підприємств машинобудування в перспективі 

(с. 322-343).  

Тобто, представлені в дисертаційній роботі Гамової О.В. результати 

мають високий рівень теоретичної, методичної та методологічної 

обґрунтованості, їх наукова новизна є беззаперечною і має важливий внесок 

у напрям досліджень стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудівельної галузі. 
 

Теоретична значимість результатів проведеного дослідження 
  

я сучасної економічної науки в напрямі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств галузі машинобудування. Зокрема, 

теоретичне значення отриманих результатів мають такі елементи наукової 

новизни: 

 розвинення автором концептуальних положень щодо здійснення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, які забезпечують успішну реалізацію інструментарію 

управління конкурентоспроможністю; 

 запропонований методологічний підхід до оцінки використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, в основі якого сформовано методичне підґрунтя щодо 

визначення ефективності застосування стратегічних векторів;  

 удосконалення науково-методичних засад вибору та формування 

інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, в яких, на відміну від існуючих, деталізовано 

послідовність етапів для вибору та розробки інструментарію управління.  

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 

що становлять наукову новизну, використовуються у навчальному процесі 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

«Організація і методика економічного аналізу», «Податкове планування та 

мінімізація податкових ризиків», «Облік інвестиційної діяльності», «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності» (довідка № 01.01-13/39 від 28.05.2020 р.).  
 

Практична значимість результатів проведеного дослідження 



 

Практичну значущість мають наукові результати дисертаційної роботи, 
які заслуговують на використання у діяльності промислових підприємств. До 
ключових результатів прикладного характеру варто віднести наступні 
елементи наукової новизни: 

 розроблено теоретико-практичні рекомендації до визначення 
стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 
машинобудування, в основі яких закладено дотримання факторного, 
системного, процесного підходів; 

 розроблено науково-методичний підхід здійснення діагностики 
результативності стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 
підприємств машинобудування, який деталізований у вигляді послідовності 
етапів, що дозволило організувати та реалізувати діагностику використання 
стратегічних векторів на підставі використання методу регресійного і 
кореляційного аналізу; 

 удосконалено інструментарій управління конкурентоспроможністю 
підприємств машинобудування, який, на відміну від існуючих,  
охоплює систему і механізм управління конкурентоспроможністю 
підприємств, містить набір взаємопов’язаних структурних  
елементів, складових, є базою для уточнення стратегічних векторів 
управління. 

Викладені в дисертаційній роботі наукові результати полягають у 
розробці концептуальних засад здійснення управління 
конкурентоспроможністю підприємств машинобудування.  

Основні результати наукового дослідження знайшли використання у 
діяльності: Донецька торгово-промислова палата (довідка № 8 від 
11.11.2019 р.), Всеукраїнська спілка вчених-економістів (довідка № 2-06/20 
від 18.06.2020 р.), Громадська організація «Академія економічних наук 
України» (довідка № 480/09 від 09.12.2020 р.); використані в діяльності 
підприємств ТОВ «Запорізький інструментальний завод» (довідка № 123 від 
20.01.2020 р.), ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (довідка № 1/11-123 від 
27.02.2020 р.), ТОВ «НВП Енергомаш» (довідка № 24/03-1 від 18.03.2020 р.), 
ПрАТ «Бердянські жниварки» (довідка № 153 від 09.04.2020 р.), 
АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та 
технологічний інститут трансформаторобудування» (АТ «ВІТ») (довідка 
№ 125-1 від 15.04.2020 р.), ТОВ «Весташляхбуд» (довідка № 123/1 від 
14.05.2020 р.), ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» (довідка № 8/1564 
від 20.05.2020 р.), ТОВ «Запорізький механічний завод» (довідка № 1114-01/1 
від 15.06.2020 р.).  

Все вищеозначене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 
дослідження має наукове і прикладне значення. 
 

Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих наукових працях 
 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи й опублікованими 

працями дисертанта дозволяє стверджувати, що ключові наукові положення, 



висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, знайшли своє 

відображення у публікаціях автора.  

У відкритому друці за темою дисертації автором опубліковано 58 

наукових праць загальним обсягом 106,56 друк. арк. (особисто автору 

належить 66,52 друк, арк.), зокрема: 2 монографії, з них 1 одноосібна, 29 

статей у наукових фахових виданнях України (11 статей у наукових фахових 

виданнях України, 18 статей у наукових фахових виданнях України, які 

включено до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття в іншому виданні 

України, 19 тез доповідей за матеріалами конференцій, 7 навчальних 

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 Гамової О.В. доповідалися й отримали позитивну 

оцінку на 19 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, що дозволяє вважати апробацію результатів дисертаційної 

роботи достатньою. 

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи, обсяг і кількість 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук. 

 

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). 

 

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 сутності складових та наведене 

власне визначення поняття «управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування» (с. 58-60; с. 60, рис. 1.1). Проте, доцільно 

було б поряд із зазначеними складовими елементами також вказати, яким 



чином вони співвідносяться з діяльністю підприємств машинобудівної галузі. 

2. В дисертаційній роботі розроблено алгоритм вибору та формування 

інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування (с. 68, рис. 1.3). Проте, не визначені механізми врахування 

зовнішніх чинників впливу на систему управління конкурентоспроможністю 

підприємства. 

3. Автором виконано аналіз існуючих підходів до визначення сутності 

питань управління конкурентоспроможністю, формування системи, 

механізму управління конкурентоспроможністю на підприємствах (с. 82-91). 

В рамках проведеного аналізу доречно було б зазначити особливості 

організаційно-економічного забезпечення системи управління 

конкурентоспроможністю саме промислових підприємств. 

4. Автор сформулював схематично концептуальні положення щодо 

здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю  

підприємств машинобудування (с. 123, рис. 2.1). З метою вдосконалення 

результатів проведеного дослідження доцільним було б уточнення ролі та 

відмінностей між процесами моніторингу, контролю, діагностики 

стратегічного управління конкурентоспроможністю промислових 

підприємств. 

5. В дисертаційній роботі виконано детальний аналіз існуючих методів 

оцінки конкурентоспроможності підприємства (с. 165-175), але в межах 

проведеного аналізу не уточнено доцільність використання конкретних 

методів для дослідження рівня конкурентоспроможності підприємств галузі 

машинобудування.  

6. В підрозділі 4.1 автором систематизовано та схематично 

відображено методологічний підхід до застосування конкурентної  

стратегії та здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування (с. 246, рис. 4.1). На нашу думку, в складі 

процесу вибору та реалізації конкурентної стратегії підприємств варто  

було б виокремити методи залучення інвестицій в умовах специфічного 

середовища вітчизняної економіки з метою підвищення 

конкурентоспроможності.  

Висловлені зауваження і зазначені недоліки не знижують позитивну 

оцінку теоретичного рівня та практичного значення результатів 

дисертаційної роботи Гамової О.В.  

 

Загальна оцінка дисертації, її відповідності існуючим вимогам та 

висновкам 

 

Дисертаційна робота Гамової О.В. є завершеним науковим 

дослідженням, результати якого дозволяють вирішити актуальне науково-

практичне завдання – розробка теоретико-методологічних основ та науково-

практичних    рекомендацій  щодо   формування, використання   стратегічних  

 



 


