
 



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. 

Робота виконана також 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.     
 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації 
 

Аналіз дисертаційної роботи та автореферату Гамової О.В. свідчить про 

те, що представлені наукові положення, висновки та рекомендації є 

обґрунтованими. Належний рівень обґрунтування досягнуто дисертанткою 

завдяки використанню теоретико-методологічної бази, що включає комплекс 

загальнонаукових і спеціальних методів наукових досліджень, зокрема: 

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.  

Інформаційною базою дослідження були 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.  

Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних методик і 

комп’ютерних технологій обробки статистичних матеріалів. 

Авторкою проведено ґрунтовний аналіз праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених-економістів, що відповідають тематиці дослідження щодо визначення 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. Достовірність одержаних результатів підтверджується 

аналізом значного масиву офіційного статистичного матеріалу, проведеною 



апробацією одержаних результатів на міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях, друком у наукових виданнях, навчальних 

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. 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 дисертаційної роботи «Теоретичні засади 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» (с. 42-

111) на основі дослідження та системного аналізу сутності поняття «управління 

конкурентоспроможністю» запропоновано авторський підхід до формулювання 

поняття «управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування» (с. 58-60), сформульовано та запропоновано до практичного 

використання дефініцію «стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» при аналізі 

конкурентної стратегії підприємств цієї галузі економіки (с. 61-68), 

деталізовано послідовність етапів для вибору або розробки інструментарію 

управління конкурентоспроможністю підприємств у вигляді комплексу 

взаємопов’язаних, взаємозалежних етапів, що дозволяє сформувати відповідний 

інструментарій та впровадити їх на підприємстві (с. 69-81); сформовано 

інструментарій управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування (с. 81-95), конкретизовано властивості, принципи, функції, 

методи механізму управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування (с. 96-108).  
У другому розділі дисертаційної роботи «Методичні засади управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування на засадах 

стратегічного розвитку» (с. 112-178) автором виконано систематизацію та 

формулювання концептуальних положень щодо здійснення стратегічного 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, які 

забезпечують успішну реалізацію інструментарію управління 

конкурентоспроможністю (с. 113-131); на основі розробленої автором системи 

концептуальних положень стратегічного управління виявлено оптимальний 

набір складових елементів системи стратегічного управління, їх зворотні 

зв’язки, злагодженість роботи та використання яких гарантуватиме підвищення 

ефективності управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування (с. 131-133); сформульовані та теоретично обґрунтовані 

принципи і концептуальні положення визначення системи стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування з 

урахуванням факторного, системного та процесного підходів (с. 134-150); 

досліджені існуючі підходи до визначення сутності та методів класифікації 



факторів впливу на складові елементи системи стратегічного управління 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування (с. 151-168), детально 

проаналізовані і класифіковані, а також критично оцінені методи оцінювання 

рівня конкурентоспроможності підприємств машинобудування (с. 169-175). 

У третьому розділі дисертаційної роботи «Аналіз 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування» (с. 179-241) 

авторкою систематизовані методи оцінювання рівня конкурентоспроможності 

підприємств на основі сучасних систем їх класифікації (с. 183, рис. 3.2); 

критично проаналізовано сучасну методологію аналізу та моделювання рівня 

конкурентоспроможності підприємств, що є доцільною для використання в 

промисловому секторі (с. 184-192), проаналізовано стан та динаміку основних 

економічних показників функціонування галузі вітчизняного машинобудування 

(с. 193-208), проведений детальний аналіз сучасного становища та рівня 

конкурентоспроможності підприємств Запорізької області (с. 209-214), 

виконано дослідження рівня конкурентоспроможності машинобудівних 

підприємств міста Запоріжжя шляхом запропонованих автором методичних 

підходів оцінювання рівня конкурентоспроможності (с. 215-224), проведено 

анкетування керівництва підприємств машинобудування Запорізької області 

для виявлення розуміння менеджментом рівня їх конкурентоспроможності, в 

результаті якого встановлено, що особливості фінансування робіт даного виду 

повинні носити стимулюючий характер і забезпечувати системність робіт із 

розробки пропозицій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності (с. 225-

238).     

У четвертому розділі дисертаційної роботи «Удосконалення 

методологічних основ управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування» (с. 242-321) всебічно досліджено, структуровано та 

візуалізовано сукупність послідовних етапів реалізації стратегії підвищення 

рівня конкурентоспроможності промислових підприємств (с. 242-263), в межах 

цього дослідження розроблено власний підхід до формулювання концепції 

стратегічного управління на основі поєднання процесу вибору, реалізації 

конкурентної стратегії та використання моделі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств, а також встановлення між ними 

взаємозв’язків (рис. 4.1, с. 246); визначені очікувані результати від реалізації 

конкурентної стратегії на підприємстві машинобудування як економічний 

ефект, фінансовий ефект, виробничо-господарський ефект (рис. 4.5, с. 262); на 

основі проведених теоретичних досліджень виконано вдосконалення механізму 

керування розвитком конкурентного потенціалу з метою набуття конкурентних 

переваг підприємств машинобудування (с. 265-270); детально охарактеризовано 

зміст процедури та складових елементів процесу керуванням розвиненням 

конкурентного потенціалу підприємства (с. 271-279), наведено і послідовно 

деталізовано сутність складових етапів процесу керування формуванням 

конкурентних переваг машинобудівних підприємств (с. 279-285); на основі 

методів економетричного та статистичного аналізу створено механізм 

діагностики результативності реалізації стратегічних векторів управління 



конкурентоспроможністю на підприємствах машинобудування (с. 286-297); 

практично реалізовано сформульований методологічний підхід для підприємств 

машинобудування Запорізького регіону на основі реальних показників їх 

фінансової звітності, що дозволило виявити ефективність впровадження 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю та сформувати 

стратегічні управлінські рішення в межах конкурентних стратегій обраних для 

аналізу підприємств (с. 298-320).  

В п’ятому розділі «Економічне оцінювання ефективності управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» (с. 322-401) 

проведений аналіз сучасних наукових розробок і теоретичних напрацювань у 

сфері методів стратегічного управління конкурентоспроможністю (с. 322-324), 

проведено узагальнення та вдосконалення існуючих підходів, в результаті чого 

сформульований власний механізм активізації управління стратегічними 

векторами підприємств машинобудування (с. 325-340); проаналізовані 

перспективні напрями впровадження векторів стратегічного управління 

конкурентоспроможністю у практику діяльності підприємств 

машинобудування з урахуванням специфіки вітчизняних економічних умов 

функціонування (с. 342-343), сформульовано і детально описано сутність 

методологічного інструментарію, на основі використання якого є можливим 

виконання ефективного оцінювання якості застосування і доцільності 

впровадження стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

(с. 344-357), в складі даного інструментарію аналітично обґрунтовано сутність 

інтегрального підходу до оцінювання ефектів та комплексної ефективності 

застосування даних векторів на підприємствах машинобудівельної галузі 

(с. 353-356); застосовано на практиці сформований методологічний підхід, в 

результаті чого проведено оцінку і якісний аналіз результативності 

стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю на підприємствах 

машинобудування Запорізького регіону (с. 358-398). 

Аналіз змісту дисертаційної роботи засвідчує, що поставлена мета 

досягнута, поставлені завдання виконано, висновки є достатньо 

аргументованими. 

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. 
 

4. Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 
 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Гамової О.В. полягає в 

опрацюванні теоретичних, методичних, методологічних і практичних 
положень, спрямованих на розвиток механізмів вибору векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування.  

Серед вагомих наукових результатів дослідження, виконаного 
Гамовою О.В. вважаємо за необхідне виділити такі положення. 

1. Автором розроблені рекомендації теоретичного та практичного 

характеру щодо визначення стратегічних векторів управління 



конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, засновані на 

використанні основних принципів факторного, системного та процесного 

підходів. Дані рекомендації, як показали результати проведених автором 
досліджень, здатні сприяти формуванню структури та уточненню переліку 

сукупності стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю, а також 

встановленню взаємозв’язків між ними за рахунок дослідження впливу 
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища та є підґрунтям для 

удосконалення управління конкурентоспроможністю, досягнення і підтримки 

бажаного рівня конкурентоспроможності з метою підвищення ефективності 
діяльності (с. 134-151). 

2. В ході дисертаційного дослідження отримані автором результати 

дозволили розвинути концептуальні положення щодо здійснення стратегічного 
управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, 

використання яких дає змогу керівництву підприємств сформувати успішну 

реалізацію інструментарію стратегічного управління конкурентоспроможністю. 
Даний інструментарій дозволяє створити основу для формування, вибору, 

реалізації конкурентної стратегії та моделі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю (с. 112-133). 
3. В межах дисертації автором вперше розроблений та 

запропонований до практичного використання методологічний підхід оцінки 

результативності використання стратегічних векторів управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування, заснований на  
методиці оцінки економічного ефекту, фінансового ефекту, виробничо-

господарського ефекту, що є підґрунтям визначення інтегрального рівня 

ефективності та здійснення рейтингової оцінки підприємств. Даний 
методологічний підхід дозволить покращити ефективність використання 

стратегічних векторів конкурентоспроможності, а також діяльності 

підприємств машинобудування в наступних періодах їх функціонування 
(с. 343-353). 

4. Дисертаційне дослідження автора дозволило сформулювати 

власний науково-методичний підхід діагностики результативності 
використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю на 

підприємствах машинобудування. Даний підхід заснований на методах 

кореляційно-регресійного аналізу, дав змогу провести детальну послідовну 
діагностику ефективності реалізації стратегічних векторів, внаслідок чого стало 

можливим визначити переваги та можливі проблеми підприємств у майбутніх 

періодах, а також сформувати рекомендації щодо активізації використання 
стратегічних векторів з метою підвищення ефективності управління 

конкурентоспроможністю (с. 286-319).  

5. В дисертації також вагомим результатом є удосконалення 
інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування, за рахунок включення до його складу системи і механізму 

управління конкурентоспроможністю. Вдосконалений інструментарій містить 
набір взаємопов’язаних структурних елементів та є підставою для уточнення 

стратегічних векторів управління, забезпечення розвитку конкурентного 

потенціалу, формування конкурентних переваг, обрання напрямів оцінки рівня 



конкурентоспроможності для підтвердження ефективності використання 

інструментарію (с. 81-108). 

6. Заслуговують на увагу наукові результати дослідження, в межах 
реалізації яких автором удосконалені науково-методичні засади вибору та 

формування інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств 

машинобудування. Даний підхід автора представляє собою детальну 
характеристику послідовності етапів і умов їх вибору для подальшого 

формування інструментарію стратегічного управління 

конкурентоспроможністю. Такий деталізований опис процедури вибору 
інструментарію управління конкурентоспроможністю дозволяє керівництву 

підприємств розробити та прийняти управлінські рішення щодо підвищення 

конкурентоспроможності, а також діагностувати ефективність та витратність 
реалізації векторів стратегічного управління конкурентоспроможністю (с. 65-

81). 

7. Також в дисертації Гамовою О.В. був удосконалений науковий 
підхід до формування та управління розвитком конкурентного потенціалу з 

метою набуття конкурентних переваг підприємств машинобудування. Цей 

науковий підхід, як стверджує автор, заснований на використанні основних 
досягнень інноваційного, комплексного та процесного підходів. Таке 

вдосконалення дозволило забезпечити ефективність формування системи 

організації процесів управління розвитком конкурентного потенціалу та 

формуванням конкурентних переваг шляхом врахування взаємодії між 
підсистемами підприємства як цілісного механізму. В якості результату 

впровадження даного підходу передбачається формування на підприємстві 

нових конкурентних переваг, що забезпечить зростання рівня 
конкурентоспроможності та ефективності ведення бізнесу підприємств (с. 264-

286). 

8. Вагомим внеском у теорію і практику стратегічного управління 
конкурентоспроможністю підприємств машинобудування вважаємо за доцільне 

відмітити удосконалений Гамовою О.В. методологічний підхід, що заснований 

на застосуванні конкурентної стратегії. Даний підхід включає такі складові, як 
процес вибору та реалізації конкурентної стратегії, а також модель 

стратегічного управління конкурентоспроможністю. Він дозволяє врахувати 

зворотні зв’язки між структурними підрозділами підприємства, сформувати 
перспективні напрями та шляхи реалізації конкурентної стратегії та, як 

наслідок, проводити корекцію обраної підприємством конкурентної стратегії з 

урахуванням змін у внутрішньому і зовнішньому конкурентному середовищі 
функціонування підприємства (с. 243-263).  

9. Заслуговує на увагу також теоретичні доробки автора, в межах яких 

сформульовано власне визначення сутності поняття «управління 
конкурентоспроможністю підприємств машинобудування», що визначається 

автором 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. 64-81).  

10. Також автором сформульовано власне визначення «стратегічні 
вектори управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування», 

що трактується 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». Дане визначення не має аналогів у науковій 

літературі на сьогоднішній день (с. 63).  
Таким чином, представлені у дисертаційній роботі результати 

дослідження мають наукову новизну і спрямовані на вирішення важливої 

наукової проблеми – розроблення теоретико-методологічних основ та науково-
практичних рекомендацій щодо формування, використання стратегічних 

векторів управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування.  
 

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), а також у друкованих 

матеріалах наукових конференцій, навчальних посібниках. Зокрема, за темою 
дисертаційної роботи автором опубліковано 58 наукових праць, з них: 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. Загальний обсяг публікацій становить 
106,56 друк. арк. (особисто автору належить 66,52 друк. арк.). 

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 

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.).  



Підтвердженням практичної значущості дисертації є те, що сформовані у 

ній науково-методологічні підходи і практичні рекомендації, що полягають у 

розробленні й розвитку методико-прикладної бази щодо формування і 
використання стратегічних векторів управління конкурентоспроможністю 

підприємств машинобудування, використано у практичній роботі діючих 

підприємств. Результати наукових досліджень дисертаційної роботи були 
впроваджені Донецькою торгово-промисловою палатою (довідка № 8 від 

11.11.2019 р.), Всеукраїнською спілкою вчених-економістів (довідка № 2-06/20 

від 18.06.2020 р.), Громадською організацією «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. 
 

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. 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.  
 

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 сутність понять 

«конкуренція» (с. 45, табл. 1.1) та «конкурентоспроможність» (с. 48, табл. 1.2), 

але недостатньо деталізовано характеристику взаємозв’язку та 

взаємозалежності цих понять в розрізі діяльності підприємств 

машинобудування.  

2. В складі алгоритму вибору та формування інструментарію 

управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування (с. 68-80), 

автору доцільно було приділити більше уваги питанню методів усунення 

негативних наслідків використання системи і механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства.  

3. Під час аналізу інструментарію управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування автором визначені 

основні властивості механізму управління конкурентоспроможністю (с. 96-

102). Серед наведених властивостей доцільно було б виділити елементи, що 

відповідають за конфіденційність інформації системи в органічному поєднанні 

з іншими чинниками.  

4. Автор в підрозділі 2.3 проводить аналіз існуючих підходів до 

визначення чинників, що впливають на формування системи конкурентних 

переваг підприємства (с. 151-165). При цьому не виконано узагальнення 

розглянутих підходів у вигляді системи класифікації, що доцільно було б 

деталізувати, а також виявити переваги і недоліки проаналізованих 

літературних джерел.  

5. Авторкою проведений аналіз стану конкурентного  

середовища функціонування підприємств машинобудування Запорізької 

області (с. 210-214), але відсутня графічна інтерпретація результатів 

проведеного аналізу, наявність якого дозволила б більш наочно 

продемонструвати переваги та недоліки використання запропонованої автором 

методики. 

6. В підрозділі 5.3 авторка проводить реалізацію методики розрахунку 

рейтингових показників оцінювання ефективності впровадження стратегічних 

векторів конкурентоспроможності на прикладі машинобудівельних 

підприємств Запорізького регіону (с. 235-259). В межах реалізації даного 

підходу залишається незрозумілим алгоритм обчислення рейтингового 

показника, що доречно було б уточнити.  

   



 


