
 



різних наукових областей і суміжні наукові дослідження. У цьому контексті 

представлене дисертаційне дослідження є новаторським і актуальним. 

На користь наукової вагомості та актуальності дисертаційної роботи 

свідчить відповідність тематики дослідження 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. 

Поряд з цим, 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.   

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень,  

 висновків і рекомендацій, їх достовірність 

 

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в дисертації, 

обґрунтовані і достовірні. Вони базуються на коректному застосуванні 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. 

Методологічною основою дослідження стала сукупність прийомів, 

принципів, загальнотеоретичних, спеціальних, міждисциплінарних методів 

наукового дослідження, положення економічної теорії, теорії економічного 

аналізу, стратегічного аналізу, теоретичних основ економіки і управління 

організаціями, галузями, комплексами промисловості. 

Нормативною базою дослідження послужили законодавчі й нормативні 

акти, офіційні документи державних і урядових органів, що відображають і 



регламентують ті або інші аспекти організації системи збору, обробки й 

представлення інформації. Як інформаційні джерела використані також 

офіційні документи, що регулюють корпоративні відносини на території 

України, первинні документи різних промислових структур, матеріали 

наукових конференцій і семінарів, ресурси глобальної інформаційної системи 

Інтернет, інформація Державної служби статистики України.  

Теоретичною основою досліджень послужили наукові праці 

вітчизняних і закордонних дослідників в галузі економічної теорії й 

практики, економічного аналізу, інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління економікою, які присвячені проблемам управління 

конкурентоспроможністю підприємств в умовах перехідної економіки, а 

також фінансового і інформаційного менеджменту. 

Практичною основою дослідження стали положення системного 

аналізу, що використовує функціонально-вартісний, економіко-статистичний 

методи. У процесі дослідження використані положення провідних 

теоретичних шкіл сучасної економіки, менеджменту й статистики. 

Достовірність отриманих у дисертації наукових положень, висновків і 

рекомендацій підтверджується широким використанням інформації, що 

міститься у законах України та нормативно-правових актах органів 

законодавчої та виконавчої влади, інформації Державної служби статистики 

України, результатами впровадження розробок автора у процеси управління 

підприємств машинобудівної галузі.  

У публікаціях в повній мірі відображені отримані в дисертації наукові 

результати. З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті 

результати, які отримано автором особисто. Обґрунтованість і достовірність 

отриманих результатів дослідження, наукових положень та рекомендацій 

дисертанта підтверджені їх апробацією та схваленням на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Зміст дисертаційної роботи «Стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» повністю 

відповідає назві, меті дослідження, сформованим завданням.  
 

Структура дисертаційної роботи та зміст її основних положень  
 

Гамовою О.В. чітко визначено предмет та об'єкт дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання дослідження, послідовність структурних 

елементів дисертаційної роботи є логічно обґрунтованою та 

взаємопов’язаною, висновки є аргументованими та доцільними.  

Загальний обсяг дисертації складає 481 сторінку, із них 360 сторінок 

займає основний текст роботи. Загалом дисертаційна робота складається зі 



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

465 найменувань та 3 додатків. 

У першому розділі «Теоретичні засади управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» (с. 42-111) 

систематизовано та вдосконалено понятійний апарат термінології аналізу 

конкуренції, конкурентоспроможності, управління конкурентоспроможністю 

(с. 43-47; с. 48-57, с. 58-61), на основі проведеного ґрунтовного та критичного 

аналізу існуючих на сьогоднішній день в науковій літературі підходів до 

дослідження конкурентоспроможності промислових підприємств 

обґрунтовано сутність поняття «стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» (с. 61-64), 

сформульовано та детально описано послідовну схему вибору інструментів 

аналізу системи управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудівельної галузі (с. 67-80), в результаті критичного аналізу 

існуючих підходів удосконалено інструментарій управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування з позицій теорії 

системного підходу (с. 82-93), визначено елементи, властивості, принципи, 

очікувані результати функціонування системи управління 

конкурентоспроможністю (с. 94-108).  

Другий розділ «Методичні засади управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування на засадах 

стратегічного розвитку» (с. 112-178) містить результати проведеного автором 

аналізу сучасного досвіду стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств, в ході проведення якого виявлено 

необхідність уточнення науково-методичних положень визначення порядку 

здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування (с. 112-120); автором сформульовані концептуальні 

положення та стратегічні напрями управління конкурентоспроможністю 

підприємств для забезпечення взаємодії складових системи стратегічного 

управління та отримання синергійного ефекту на підприємствах 

машинобудування (с. 122-127; с. 123-132; с. 130, рис. 2.2); автором 

розроблена схема визначення стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування як інструмент 

удосконалення стратегічного управління конкурентоспроможністю у 

довгостроковому періоді (с. 133-144); також автор наводить визначення 

сутності стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю (с. 144-

149), наводить специфічні особливості стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємствами з урахуваннями специфіки галузі 

машинобудування (с. 150-151); автор детально досліджує науковий досвід та 

виявляє недоліки існуючих підходів до виявлення чинників ефективності 

управління конкурентоспроможністю, що використовуються в практиці 



підприємств машинобудування (с. 152-165); аналізує та узагальнює сучасні 

доробки науковців у напрямі методології аналізу конкурентоспроможності 

підприємств (с. 166-175).   

У третьому розділі «Аналіз конкурентоспроможності підприємств 

машинобудування» (с. 179-241) в результаті дослідження систем класифікації 

методів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств створено 

узагальнену схему класифікації, що повно і цілісно відображає існуючу та 

актуальну на сьогоднішній день методологію аналізу 

конкурентоспроможності (с. 180-184), обґрунтовано доцільність вибору 

методів аналізу рівня конкурентоспроможності промислових підприємств 

серед існуючої системи методів, що використовуються різними дослідниками 

(с. 184-197), детально досліджено та аналітично описано напрями розвитку 

підприємств машинобудівельної галузі, виявлені сильні та слабкі сторони в 

їх функціонуванні (с. 201-209), виконано аналіз та характеристику стану і 

динаміки конкурентного середовища машинобудівельної галузі Запорізької 

області та підприємств машинобудування Запоріжжя шляхом використання 

авторського методичного підходу аналізу рівня конкурентоспроможності, що 

дозволило виявити напрями вдосконалення діяльності обраних для 

дослідження підприємств (с. 209-213; с. 214-223), виконано аналіз 

маркетингової складової системи управління підприємств машинобудування 

Запорізької області на основі анкетування, що виявило рівень розуміння 

менеджментом рівня конкурентоспроможності підприємств (224-230), на 

основі опитування встановлено, що серед заходів підвищення рівня 

конкурентоспроможності машинобудівних підприємств необхідно 

акцентувати увагу на удосконаленні складових елементів системи 

маркетингової діяльності підприємств (с. 231-239).   

У четвертому розділі «Удосконалення методологічних основ 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» 

(с. 242-321) уточнено сутність стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю на підприємствах машинобудування з 

урахуванням специфіки їх функціонування (с. 242-243), виявлено потребу у 

формуванні чіткого алгоритму щодо процесу вибору, реалізації конкурентної 

стратегії підприємств машинобудування, а також створення універсальної 

моделі стратегічного управління конкурентоспроможністю, що узагальнені 

та поєднані у складі комплексного методологічного підходу (с. 243-247), 

наведено сутність та особливості реалізації сформованої автором моделі 

стратегічного управління конкурентоспроможністю (с. 247-256), виконано 

схематичне відображення та детально описано сутність етапів вибору та 

реалізації конкурентної стратегії промислових підприємств (с. 256-263), 

сформульовано авторську концепцію стратегічного управління, що 

забезпечує економічну стійкість підприємства і адаптивний стратегічний 



вибір напряму його розвитку за рахунок ефективної комбінації складових 

елементів потенціалу конкурентоспроможності підприємств (с. 266-279), а 

також детально охарактеризовано сутність та особливості процесів 

управління формуванням конкурентних переваг на підприємстві 

машинобудування та в їх складі виділені критерії здійснення управління 

формуванням конкурентних переваг підприємства машинобудування (с. 280-

284; с. 281, рис. 4.8), науково обґрунтована та практично реалізована 

методика діагностики результативності стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю на основі економетричного моделювання та 

прогнозування показників результативності конкурентної стратегії на основі 

фінансово-економічної інформації про результати діяльності обраних для 

аналізу підприємств машинобудівельної галузі Запорізького регіону України 

(с. 288-319). 

У п’ятому розділі «Економічне оцінювання ефективності управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» (с. 322-401) 

проведений критичний аналіз наукової літератури в сфері методів 

підвищення ефективності використання конкурентних стратегій та доведено 

необхідність удосконалення сучасних напрацювань в цьому напрямі за 

рахунок створення авторського підходу, в результаті чого сформований 

власний механізм активізації управління стратегічними векторами 

підприємств машинобудування (с. 323-344); у складі розробленого автором 

механізму охарактеризовано сутність методів та показників оцінювання 

ефективності застосування стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю (с. 345-360); запропоновані власні показники та 

описана їх структура і методологія обчислення для оцінки ефективності 

впровадження векторів стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування (с. 351-355); створений інструментарій 

інтегрального оцінювання ефективності впровадження векторів 

стратегічного управління конкурентоспроможністю апробований на 

реальних даних підприємств машинобудування, проаналізовано його 

доцільність та перспективи використання (с. 361-398). 

Загалом розділи дисертації присвячені практичним питанням 

здійснення моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління. Відчутні глибокі знання автора з даних проблем і досвід із 

обраної тематики дослідження. 
 

Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 
 

Найбільш вагомі результати, що розкривають особистий внесок 

дисертанта у розробку досліджуваної проблеми та характеризують новизну 

дослідження, полягають, на наш погляд, у наступному. 



Автором удосконалені такі напрями теоретико-методологічних засад 

наукових досліджень стратегічного управління конкурентоспроможністю 

промислових підприємств, зокрема в галузі машинобудування: 

1) методологія та процедура створення інструментарію управління 

конкурентоспроможністю в галузі з деталізацією етапів вибору його 

складових в залежності від існуючих умов та з урахуванням чинників 

зовнішнього та внутрішнього впливу, що дозволила вдосконалити процеси 

прийняття управлінських рішень в системі конкурентоспроможності 

підприємств (с. 65-81); 

2) методологічні засади вибору конкурентної стратегії підприємств 

та її реалізація в системі стратегічного управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування, що поєднали в собі рекомендації по вибору й 

реалізації конкурентної стратегії та модель стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, яка, в свою чергу, дозволяє врахувати зворотні 

зв’язки між структурними підрозділами підприємства та обрати напрями 

реалізації конкурентної стратегії (с. 243-263);  

3) теоретико-методологічні основи управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, сформульовані у 

вигляді комплексного інструментарію, що містить систему і механізм 

управління конкурентоспроможністю, представлений сукупністю 

взаємопов’язаних складових та є підставою для конкретизації вибору 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможності (с. 81-108);  

4) концептуальні основи управління розвитком конкурентного 

потенціалу та формуванням конкурентних переваг підприємств 

машинобудування, реалізовані як послідовність етапів з урахуванням 

взаємодії із системами підприємства та стратегічними векторами управління, 

що передбачають оцінку сформованого конкурентного потенціалу на базі 

використання комплексного, інноваційного та процесного підходів (с. 264-

286). 

Також автором Гамовою О.В. зроблений вагомий внесок у наукове 

підґрунтя та практичні результати формування і вибору векторів 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, зокрема вперше: 

1) сформульована як послідовність взаємопов’язаних етапів власна 

методика проведення діагностики результативності впровадження 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю в діяльність 

підприємств машинобудування, застосування якої дозволило організувати та 

реалізувати процедуру їх впровадження, визначити конкурентні переваги 

підприємств, розробити напрями активізації використання стратегічних 

векторів, виявити їх комплексний вплив на підвищення ефективності 



управління конкурентоспроможністю в довгостроковій перспективі завдяки 

успішному упровадженню стратегічних векторів (с. 286-319); 

2) обґрунтовано та систематизовано комплекс теоретичних і 

практичних рекомендацій по вибору стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування з дотриманням 

принципів факторного, системного, процесного підходів, що є підґрунтям 

для покращення системи управління конкурентоспроможністю аналізованих 

підприємств, досягнення ними стратегічних цілей управління та розвитку 

складових елементів системи конкурентного потенціалу в їх поєднанні та 

взаємодії з метою підвищення ефективності діяльності підприємств 

машинобудування (с. 134-151); 

3) розроблено авторський підхід, в межах якого реалізовано 

методику оцінки використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, засновану на 

визначенні ефективності застосування стратегічних векторів шляхом 

оцінювання рівня економічності використання оборотних та необоротних 

активів, фінансових та інвестиційних можливостей, а також можливостей 

покращення виробничої, маркетингової, управлінської, інноваційної, 

організаційної та кадрової роботи підприємства для подальшого оцінювання 

інтегрального рівня ефективності та здійснення рейтингової оцінки 

підприємств за результатами використання стратегічних векторів (с. 343-

359). 

Також заслуговують на увагу наукові результати, отримані в межах 

дисертаційного дослідження Гамової О.В., внаслідок яких набули 

подальшого розвитку трактування дефініції “управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування” (с. 64-81) та 

визначення поняття “стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування” (с. 63), що робить 

вагомий внесок в теоретичні основи обраної теми та наукового напряму в цій 

сфері. 

Таким чином, теоретико-методологічні положення, науково-практичні 

рекомендації дисертаційної роботи Гамової О.В. розкривають  

особливості формування та використання стратегічних векторів  

управління конкурентоспроможністю підприємств  

машинобудування та дозволяють підприємствам підвищити ефективність їх 

діяльності. 

  

Теоретичне значення результатів дослідження 

 

Теоретичні положення і матеріали дисертаційної роботи, що полягають 



у розробці теоретико-методологічних основ формування та використання 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю  

підприємств машинобудування, 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.).  

Мають особливий науковий інтерес та суттєво поглиблюють 

розв’язання важливої науково-практичної проблеми – розроблення 

теоретико-методологічних основ формування та використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування – наступні результати дослідження:  

1) визначення понять «управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування», «стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування»;   

2) удосконалення науково-методичних засад вибору та формування 

інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. 

  

Практичне значення одержаних результатів 

 

Практичний інтерес становлять результати, отримані в дисертаційній 

роботі, що стосуються таких аспектів формування і вибору стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю машинобудівельних 

підприємств, зокрема: концептуальні положення щодо здійснення 

стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування; теоретико-практичні рекомендації до визначення 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування; науково-методичний підхід здійснення діагностики 

результативності стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування; методологічний підхід до оцінки 

використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування; інструментарій управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування; методологічний 

підхід до застосування конкурентної стратегії та здійснення стратегічного 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування; 

науковий підхід до формування та управління розвитком конкурентного 

потенціалу з метою набуття конкурентних переваг підприємств 



машинобудування; механізм активізації управління стратегічними векторами 

підприємств машинобудування. 

Основні положення, викладені в дисертаційній роботі, доведено до 

рівня науково-методичних розробок та науково-практичних рекомендацій, 

які мають універсальний характер, та полягають у розробленні, розвитку 

методико-прикладної бази щодо формування і використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування.  

Підтвердженням практичної значущості дисертації є те, що сформовані 

у ній теоретичні положення, науково-методологічні підходи і практичні 

рекомендації використано 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 вищенаведене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження має наукове і прикладне значення. 
 

Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації 
 

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням та 

висновкам дисертаційної роботи, відбиває структуру та логіку викладеного в 

ній матеріалу. 
 

Ступінь використання матеріалів і висновків кандидатської дисертації 
 

Положення кандидатської дисертації Гамової О.В. «Управління 

фондом оплати праці у  стимулюванні інноваційної діяльності промислового 

підприємства», яку було захищено у 2009 році за спеціальністю 08.00.04 

«економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)», не використовувалися у дисертації, яку подано на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук.  



Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих працях 

 

Основні положення і наукові результати дисертаційної роботи досить 

повно висвітлено у відкритих публікаціях. Матеріали дослідження 

опубліковано у 58 наукових працях загальним обсягом 106,56 друк. арк., з 

яких особисто автору належить 66,52 друк. арк., в тому числі: 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.  

Основний зміст дисертації досить повно відображено в авторефераті. 

Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають їх авторові Гамовій О.В. 

право публічного захисту дисертаційної роботи.  

 

Відповідність дисертації встановленим вимогам  

 

Дисертаційна робота містить не захищені раніше наукові положення та 

отримані автором нові науково-обґрунтовані результати, які в сукупності 

вирішують важливу наукову проблему щодо розробки теоретико-

методологічних основ та науково-практичних рекомендацій щодо 

формування, використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування з метою прийняття 

та реалізації стратегічних управлінських рішень, що є важливим і актуальним 

за умови нестабільності економіки, змінності ринкового середовища. 

Дисертаційна робота за змістом і оформленням повністю відповідає 

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

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

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

наукового ступеня доктора економічних наук.  

Дисертаційна робота, отримані наукові результати та висновки повною 

мірою відповідають спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) та профілю.  

 

Зауваження до дисертації та дискусійні положення 

 

Не применшуючи вагомість, значущість достатньо високого науково-

теоретичного, методико-практичного рівня дисертаційної роботи, доречно 

відзначити окремі недоліки, неточності дисертації та дискусійні положення, 

що дають змогу висловити з цього приводу наступні зауваження та 



побажання:  

1. Ґрунтовне дослідження підходів до формування стратегії управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудівельної галузі системи 

(с. 63) дозволили автору сформувати поняття «стратегічні вектори 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» (с. 63, 

рис. 1.2). Слід зауважити, що авторові доцільно було б уточнити критерії 

врахування галузевої специфіки при виборі відповідних стратегічних 

векторів управління.  

2. На підставі виконаних досліджень автором сформована схема 

алгоритму вибору та формування інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування (с. 68, рис. 1.3). В 

складі алгоритму доцільно було б більш детально обґрунтувати критерії 

вибору складових інструментарію управління конкурентоспроможністю 

підприємств.  

3. Автором сформовано структуру системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування (с. 93, рис. 1.4). 

Відзначаючи змістовність запропонованої моделі слід зауважити, що автором 

недостатньо обґрунтовані методи збирання інформації, аналізу даних щодо 

впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища на діяльність 

підприємства, що доречно було б уточнити. 

4. В дисертаційній роботі автор формулює теоретико-практичні 

рекомендації до визначення стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, в рамках яких 

визначає доцільність використання факторного, системного, процесного 

підходів (с. 134-139). При цьому, доцільно було б показати взаємозв’язок між 

методологією та результатами комплексного застосування цих підходів при 

здійсненні дослідження.  

5. В роботі виконано аналіз сучасного стану машинобудівельної галузі 

України (с. 201-208), що містить аналіз стану експортно-імпортних операцій 

протягом 2015-2018 років (с. 205, табл. 3.3). При цьому недостатньо 

деталізовані аспекти територіально-регіональної спрямованості цих процесів, 

що має важливе значення при формуванні конкурентної стратегії вітчизняних 

підприємств.  

6. Під час формування організаційно-економічного механізму 

активізації управління стратегічними векторами підвищення 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування (с. 325, рис. 5.1) 

автором виконано ретельну деталізацію всіх його складових елементів. При 

цьому приділено недостатньо уваги методам взаємодії між елементами цих 

складових, що дозволило би більш цілісно реалізувати концепцію управління 

системою конкурентоспроможності підприємства.  



 


