
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНОТАЦІЯ 

 

 

 
Проценко В.М. Інтенсифікація управління економічною поведінкою 

підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності); (051 - Економіка). ‒ Українська інженерно- 

педагогічна академія Міністерство освіти і науки України, Харків, 2020. - 

Український державний університет залізничного транспорту Міністерство 

освіти і науки України, Харків, 2020. 

Мета дисертаційної роботи полягає в розробленні та науковому 

обґрунтуванні теоретико-методологічних, методичних основ і практичних 

рекомендацій щодо забезпечення інтенсифікації управління економічною 

поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації. 

Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи інтенсифікації 

управління економічною поведінкою підприємств в умовах 

неоіндустріальної модернізації» досліджено теоретичні аспекти формування 

управління економічною поведінкою підприємств; проаналізовано 

трансформацію наукових поглядів на інтенсифікацію управління 

економічною поведінкою підприємств; розглянуто парадигму 

неоіндустріалізації як об'єктивну основу переходу вітчизняних промислових 

підприємств до економіки інноваційного типу; сформовано понятійно- 

категоріальний апарат інтенсифікації управління економічною поведінкою 

підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації. 

Доведено, що невизначеність зовнішнього та внутрішнього ризикового 

середовища вітчизняних підприємств характеризується як слабо 



структурована;   якщо природну  і критичну невизначеність можна 

прогнозувати, знижувати її рівень (через отримання додаткової інформації, 

сигнали про якість товару, репутації, авторитеті торгової марки та ін.), то 

невизначеність, пов'язану з трансформацією самої економічної системи й 

інституціональним простором, передбачити, усунути чи знизити неможливо. 

Перехід до нових техніко-технологічних умов, вихід промислового 

виробництва  на  нові   прогресивні  рівні розвитку  визначають 

неоіндустріалізацію як актуальний тренд сучасного етапу економічного 

розвитку та об'єктивну  основу переходу вітчизняних промислових 

підприємств до економіки інноваційного типу. 

Неоіндустріалізація розглядається як наслідок переходу на новий 

технологічний уклад (на базі формування економіки знань та VI 

технологічного укладу), активізації та впровадження креативних, процесних, 

технологічних й управлінських інновацій. 

У роботі запропоновано діалектичний підхід до формування 

теоретичних основ інтенсифікації управління економічною поведінкою 

підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації. Низька ефективність 

виробництва, неконкурентоспроможна продукція, відсутність дієвих 

стимулів підприємницької активності, нерозвинена інфраструктура, 

негативні наслідки цінової політики - це тільки деякі ознаки протиріччя, що 

зумовлює виникнення кризових ситуацій у діяльності підприємств. 

За результатами дослідження можна доведено, що важливість переходу 

продуктивних сил і виробничих відносин сучасної економіки на новий 

якісний рівень актуалізує розвиток теоретичних основ інтенсифікації 

управління економічною поведінкою підприємств в умовах 

неоіндустріальної модернізації з урахуванням сучасних глобальних викликів. 

Впровадження в систему управління такого напрямку, як інтенсивність 

забезпечить орієнтацію підприємств на більш активне використання 

доступних потенціальних ресурсів, що значно підвищить їх 

конкурентоспроможність. 



У другому розділі «Методологічні положення інтенсифікації 

управління економічною поведінкою підприємств в умовах 

неоіндустріальної модернізації» розглянуто філософські аспекти та 

запропоновано методологію інтенсифікації управління економічною 

поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації; розглянуто 

методи й моделі оцінки економічної поведінки промислових підприємств як 

об’єктивної основи інтенсифікації управлінських процесів. 

Унаслідок дослідження науково-теоретичних основ обґрунтовано, що в 

даний час економічна поведінка є одним з актуальних об'єктів наукових 

досліджень. Це пов’язано з турбулентними змінами і пояснюється 

експансією ринку, проникненням ринкових правил гри в різні сфери соціуму 

та поширенням «економічного імперіалізму» як своєрідної ідеології ринкової 

експансії. 

У роботі доведено, що філософські аспекти системи наукового знання – 

гетерогенні, у них виявляються різні форми знання: емпіричні факти, закони, 

принципи, гіпотези, теорії різного типу і ступеня тощо. Всі ці форми 

філософських аспектів можуть бути віднесені до двох основних рівнів 

формування знання – емпіричного і теоретичного. 

Проблема інтенсифікації управління економічною поведінкою 

підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації методологічно може 

вирішуватися в тому випадку, коли порушується питання щодо 

абсолютистської і релятивістської її оцінки, констатуючи той факт, що 

раціональність як фундаментальна характеристика економічної поведінки є 

цивілізованою цінністю, що визначається одночасно методологічною та 

аксіологічною спрямованістю. 

На основі проведеного дослідження запропоновано методологію 

інтенсифікації управління економічною поведінкою в умовах 

неоіндустріальної модернізації. 

Доведено, що аксіологічний модус економічної поведінки та 

інтенсифікації управління є базовим компонентом раціонального вибору. Він 



визначає вектор цілей і режимів, максимізує економічну поведінку та 

інтенсифікацію управління підприємствами до меж, за якими відкривається 

простір редистрибутивних ефектів, тобто ефектів отримання вигоди за 

рахунок збитків інших напрямів. 

У роботі визначено, що розвиток ринкових відносин висуває нові 

вимоги до якості управління економічною поведінкою промислових 

підприємств, характеру поставлених завдань, а також до методів, що 

використовуються для їх практичного вирішення. Необхідно продукувати 

нові методичні підходи, що адекватним чином відображають зміни в умовах 

неоіндустріальної модернізації. 

У роботі доведено, що для оцінки ефективності управління 

економічною поведінкою промислових підприємств пропонуються різні 

методи та підходи, які необхідно застосовувати комплексно й адаптувати їх 

до умов неоіндустріальної модернізації. Аналіз існуючих підходів показав,  

що, незважаючи на різноманітність пропонованих методів, існує ряд 

проблем, пов'язаних з оцінкою економічної поведінки підприємства при 

використанні різних показників та складових, які обумовлюють 

неоднозначність отриманих результатів. 

У третьому розділі «Діагностика економічної поведінки промислових 

підприємств залізничного транспорту: аналітико-інструментальні аспекти» 

досліджено тенденції розвитку промислових підприємств залізничного 

транспорту як основи активізації процесів модернізації; запропоновано 

науково-методичні аспекти оцінки рівня економічної поведінки промислових 

підприємств залізничного транспорту в ракурсі збалансованого їх 

функціонування; проведено комплексну інтегральну оцінку рівня 

економічної поведінки промислових підприємств залізничного транспорту як 

стану їх динамічної рівноваги. 

У дисертації визначено, що в умовах економічної кризи і високого 

рівня впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на 



діяльність підприємств процес формування і прийняття ефективних 

управлінських рішень перманентно ускладнюється. 

У сучасних умовах господарювання саме проривні інновації дозволять 

суттєво розширити сегмент на вітчизняних і зарубіжних ринках. Основною 

проблемою розвитку АТ «Укрзалізниця» є відсутність належної підтримки з 

боку держави. Це дуже важлива проблема, і шляхи її вирішення знаходяться 

не на рівні підприємства, а на державному рівні. 

У рамках наукового дослідження запропоновано науково-методичний 

підхід до оцінки економічної поведінки промислових підприємств 

залізничного транспорту, який складається з трьох етапів: попередній, 

фундаментальний і підсумковий. 

Результати аналізу загальних інтегральних показників рівня 

економічної поведінки промислових підприємств залізничного транспорту за 

2014–2018 рр. свідчать про те, що більша частина філій АТ «Укрзалізниця», 

які розглядались, мають задовільний її рівень. Це підтверджує, що 

підприємства знаходяться в скрутному становищі та потребують корегування 

економічної поведінки для підвищення рівня їх розвитку шляхом 

інтенсифікації управлінської діяльності. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

сучасні умови господарювання вимагають від вітчизняних промислових 

підприємств залізничного транспорту формування і впровадження 

інтенсифікації управління економічною поведінкою в умовах 

неоіндустріальної модернізації, що дозволить вийти на нові ринки, завоювати 

споживачів і підвищити рівень своєї конкурентоспроможності. 

У четвертому розділі «Організаційно-економічне забезпечення 

стратегічних орієнтирів інтенсифікації управління економічною поведінкою 

промислових підприємств залізничного транспорту на основі парадигми 

неоіндустріальної модернізації» запропоновано науково-практичний підхід 

до оцінки інтенсифікації циклів управління та визначено стратегічно- 

функціональну орієнтацію інтенсифікації управління економічною 



поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту в умовах 

неоіндустріальної модернізації; запропоновано агреговану основу розробки 

інтегрованого механізму інтенсифікації управління економічною поведінкою 

промислових підприємств залізничного транспорту. 

У дисертації означено, що ефективна система інтенсифікації 

управління економічною поведінкою підприємств складається з певного 

порядку дій: керівник ставить цілі, формує та приймає управлінські рішення,  

делегує повноваження тощо. Цей процес розбивається на певні ознаки групи 

дій, які називаються функціями. Повторення цих функцій в заданому порядку 

формує цикли управління економічною поведінкою підприємств. 

Одним із шляхів інтенсифікації управління економічною поведінкою 

промислових підприємств залізничного транспорту є розуміння того, що 

об'єктом стратегічного планування є не саме підприємство, а процес його 

розвитку, тобто формування динамічної концепції стратегій з використанням 

контролінгових механізмів для отримання додаткових імпульсів їх розвитку. 

У дисертації доведено, що основним інструментом досягнення 

цільових стратегічно-контролінгових векторів інтенсифікації управління 

економічною поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту 

в умовах неоіндустріальної модернізації є стратегія, вибір якої здійснюється 

в процесі стратегічно-конролінгового позиціонування й аналізу внутрішнього 

і зовнішнього середовища підприємств. Стратегія інтенсифікації управління 

економічною поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту 

в умовах неоіндустріальної модернізації формується з обов’язковим 

визначенням впливу внутрішнього і зовнішнього середовища, а також 

визначенням місії (базова цінність економічної поведінки; елементи 

економічного інтересу; інструментальні засоби вирішення економічних 

завдань; компоненти оптимального рішення та дії; елементи поведінкової дії,  

що максимізує свою цільову функцію, фактори багатовимірного 

раціонального впливу). 



Сукупність методів і засобів впливу є підґрунтям для формування 

інтегрованого механізму інтенсифікації управління економічною поведінкою 

промислових підприємств залізничного транспорту в умовах 

неоіндустріальної модернізації з метою цілеспрямованого руху їх 

функціонування і розвитку. 

При формуванні інтегрованого механізму інтенсифікації управління 

економічною поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту 

в умовах неоіндустріальної модернізації необхідно враховувати загрози, що 

впливають на розвиток підприємства, та формувати підґрунтя для їх 

подолання у вигляді організаційно-стабілізуючих, розпорядних та 

дисциплінарних впливів. 

У п’ятому розділі «Концепція інтенсифікації управління економічною 

поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту в умовах 

неоіндустріальної модернізації» розроблено концептуально-поведінкові 

основи інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових 

підприємств залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної 

модернізації на засадах реінжинірингу; розглянуто економіку знань як основу 

інтенсифікації управлінських процесів забезпечення економічної поведінки; 

розроблено концепцію інтенсифікації управління економічною поведінкою 

промислових підприємств залізничного транспорту в умовах 

неоіндустріальної модернізації. 

У роботі визначено, що промислові підприємства залізничного 

транспорту, які функціонують завдяки процесному управлінню, стикаються з 

проблемами, від яких залежать результати їх роботи і рівень прибутковості. 

Незважаючи на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища керівництво 

продовжують за інерцією підтримувати застарілі підходи до управління, але, 

у сучасних умовах господарювання необхідно активно реагувати на 

перманентні зміни та вносити корективи в свою діяльність завдяки 

використанню технологій реінжинірингу, змістовно переглядати способи 

організації та ведення діяльності, використовувати інноваційні підходи, що 



дозволять впровадити нові технології і застосувати креативний людський 

ресурс. Це створює об’єктивну основу для використання інструментів 

реінжинірингу. 

Концепцію реінжинірингу впроваджують при формуванні економічної 

поведінки в тих випадках, коли необхідно прийняти управлінське рішення 

щодо реорганізації діяльності, а саме: проведення ґрунтовних перетворень,  

реструктуризації, зміни існуючих систем управління на інноваційно- 

креативні тощо. 

В роботі запропоновано концептуально-поведінкові основи 

інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових 

підприємств залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної 

модернізації на засадах реінжинірингу. 

Головний стратегічний курс у процесі інтенсифікації управління 

економічною поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту 

спрямований на формування високого рівня освіти, кваліфікації та етики 

працівників; надання широкому колу працівників умов для розширення 

знань, безперервного підвищення професійної майстерності, самовираження; 

використання пакетів різноманітних програм мотивації і розвиток 

організаційної культури. 

Запропонована в дисертації концепція інтенсифікації управління 

економічною поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту 

в умовах неоіндустріальної модернізації базується на ряді принципів, до яких 

слід віднести емерджентість, не лінійність, ентропію, динамічність, 

цілісність, системність, невизначеність, попередження, збалансованість, 

гармонію, дифузію, диверсифікацію, компетентність, кооперацію, 

біфуркацію. 

Значну роль у формуванні інтенсифікації управління економічною 

поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту в умовах 

неоіндустріальної модернізації відіграє інформація, оскільки в умовах 

нестабільності зовнішнього та внутрішнього середовища достатня, 



достовірна та своєчасна інформація дозволяє активно реагувати і 

продукувати ефективні управлінські рішення для досягнення стратегічної 

мети функціонування та розвитку підприємств. 

Ключові слова: інтенсифікація управління, економічна поведінка, 

неоіндустріальна модернізація, промислові підприємства залізничного 

транспорту, економіка знань, стратегія, інтегрований механізм, концепція. 

 
ANNOTATION 

 
 

Protsenko V. M. Intensification of management of economic behaviour of 

enterprises in the conditions of neoindustrial modernization. - Qualifying scientific 

work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for the degree of Doctor of Economics in specialty 08.00.04 – 

economics and enterprise   management   (by   types   of   economic   activity) 

(051 – Economics). – Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. – Ukrainian State University of 

Railway Transport of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kharkiv, 2020. 

The purpose of the thesis is to develop and scientifically substantiate 

theoretical and methodological, methodological foundations and practical 

recommendations for intensifying the management of economic behaviour of 

enterprises in the conditions of neoindustrial modernization. 

The thesis consists of the introduction, five chapters, conclusions, references 

and appendices. 

The first chapter “Theoretical and methodological bases of intensification of 

management of economic behaviour of enterprises in the conditions of neoindustrial 

modernization” investigates theoretical aspects of formation of management of 

economic behaviour of enterprises; the transformation of scientific views on the 

intensification of management of economic behaviour of enterprises has been 

analyzed; the paradigm of neoindustrialization as the objective basis of transition of 



domestic industrial enterprises to economy of innovative type has been considered; 

the framework of categories and concepts of intensification of management of 

economic behaviour of enterprises in the conditions of neoindustrial modernization 

has been formed. 

It has been proved that the uncertainty of the external and internal risk 

environment of domestic enterprises has been characterized as poorly structured; if 

natural and critical uncertainty can be predicted, its level can be reduced (through 

obtaining additional information, signals about product quality, reputation, brand 

authority, etc.), the uncertainty associated with the transformation of the economic 

system and institutional space, is impossible to be predicted, eliminated or reduced. 

The transition to new technical and technological conditions, the entry of 

industrial production to new progressive levels of development define 

neoindustrialization as the actual trend of the current stage of economic 

development and the objective basis for the transition of domestic industrial 

enterprises to innovative economies. 

Neoindustrialization is examined as a consequence of the transition to a new 

technological paradigm (on knowledge-based economy and the fourth wave of 

innovation), activation and implementation of creative, process, technological and 

managerial innovations. 

The dialectical approach to the formation of theoretical bases of 

intensification of management of economic behaviour of enterprises in the 

conditions of neoindustrial modernization has been offered in the thesis. Low 

production efficiency, uncompetitive products, lack of effective incentives for 

entrepreneurial activity, underdeveloped infrastructure, negative consequences of 

pricing policy are just some signs of the contradiction that causes crises in the 

activities of enterprises. 

In the thesis it has been proved that the importance of the transition of 

productive forces and production relations of the modern economy to a new 

qualitative level actualizes the development of theoretical foundations for 

intensifying the management of economic behaviour of enterprises in neoindustrial 



modernization, taking into account modern global challenges. The introduction of 

such a direction as intensity into the management system will ensure the orientation 

of enterprises to more active use of available potential resources, which will 

significantly increase their competitiveness. 

In the second chapter “Methodological provisions of intensification of 

management of economic behaviour of enterprises in the conditions of neoindustrial 

modernization” philosophical aspects have been considered and the methodology of 

intensification of management of economic behaviour of enterprises in the 

conditions of neoindustrial modernization has been offered; methods and models for 

assessing the economic behaviour of industrial enterprises as the objective basis for 

the intensification of management processes have been considered. 

As a result of the study of scientific and theoretical foundations, it has been 

substantiated that currently economic behaviour is one of the relevant objects of 

scientific research. This is due to turbulent changes and is explained by the 

expansion of the market, the penetration of market rules of the game in various 

spheres of society and the spread of “economic imperialism” as a kind of ideology 

of market expansion. 

The thesis proves that philosophical aspects of the system of scientific 

knowledge are heterogeneous, they reveal different forms of knowledge: empirical 

facts, laws, principles, hypotheses, theories of different types and degrees, and so on. 

All these forms of philosophical aspects can be attributed to two main levels of 

knowledge formation, namely empirical and theoretical. 

The problem of intensification of management of economic behaviour of 

enterprises in the conditions of neoindustrial modernization can be methodologically 

solved in the case when the question of its absolutist and relativistic assessment is 

raised, stating the fact that rationality as a fundamental characteristic of economic 

behaviour is a civilized value determined both methodologically and axiologically. 

On the basis of the conducted research the methodology of intensification of 

management of economic behaviour in the conditions of neoindustrial 

modernization has been given. 



It is proved that the axiological mode of economic behaviour and 

management intensification is a basic component of rational choice. It determines 

the vector of goals and regimes, maximizes economic behaviour and intensification 

of enterprise management to the limits beyond which the space of redistributive 

effects is opened, i.e. the effects of profit from losses in other directions. 

The thesis determines that the development of market relations makes new 

demands on the quality of management of economic behaviour of industrial 

enterprises, the nature of the tasks, as well as the methods used for their practical 

solution. It is necessary to produce new methodological approaches that adequately 

reflect the changes in the conditions of neoindustrial modernization. 

The thesis proves that to assess the effectiveness of management of economic 

behaviour of industrial enterprises, various methods and approaches have been 

suggested, which must be applied comprehensively and adapt them to the conditions 

of neoindustrial modernization. The analysis of existing approaches showed that, 

despite the variety of proposed methods, there are a number of problems associated 

with the assessment of economic behaviour of the enterprise using different 

indicators and components, which cause ambiguity in the results. 

In the third chapter “Diagnosis of economic behaviour of industrial 

enterprises of railway transport: analytical and instrumental aspects” the tendencies 

of development of industrial enterprises of railway transport as bases of activization 

of processes of modernization have been investigated; scientific and methodological 

aspects of assessing the level of economic behaviour of industrial enterprises of 

railway transport in the perspective of their balanced functioning have been 

suggested; a comprehensive integrated assessment of the level of economic 

behaviour of industrial enterprises of railway transport as a state of their dynamic 

equilibrium has been done. 

In the thesis it is defined that in the conditions of economic crisis and high 

level of influence of factors of internal and external environment on activity of the 

enterprises, the process of formation and acceptance of effective administrative 

decisions is constantly complicated. 



In modern business conditions, breakthrough innovations will significantly 

expand the segment in domestic and foreign markets. The main problem in the 

development of JSC “Ukrzaliznytsia” is the lack of proper support from the state. 

This is a very important problem, and the ways to solve it are not at the enterprise 

level, but at the state level. 

The scientific research suggests the scientific and methodological approach to 

assessing the economic behaviour of industrial enterprises of railway transport, 

which consists of three stages: preliminary, fundamental and final. 

The results of the analysis of general integrated indicators of the level of 

economic behaviour of industrial enterprises of railway transport for the years of 

2014–2018 indicate that most of the branches of JSC “Ukrzaliznytsia”, which were 

considered, have a satisfactory level. This confirms that enterprises are in a difficult 

situation and need to adjust economic behaviour to increase their level of 

development by intensifying management activities. 

According to the results of the study, it can be concluded that modern 

economic conditions require domestic industrial enterprises of railway transport to 

form and implement intensification of economic behaviour management in 

neoindustrial modernization, which will enter new markets, win consumers and 

increase their competitiveness. 

The fourth chapter “Organizational and economic support of strategic 

guidelines for intensifying the management of economic behaviour of industrial 

enterprises of railway transport based on the paradigm of neoindustrial 

modernization” offers a scientific and practical approach to assessing the 

intensification of management cycles and defines the strategic and functional 

orientation for intensifying the management of economic behaviour of industrial 

enterprises of railway transport in the conditions of the neoindustrial modernization; 

the aggregate basis of development of the integrated mechanism of intensification of 

management of economic behaviour of industrial enterprises of railway transport has 

been offered. 



The thesis states that the effective system of intensification of management of 

economic behaviour of enterprises consists of a certain order of actions: the chief 

executive sets goals, forms and makes management decisions, delegates powers and 

so on. This process is broken down into certain features of a group of actions called 

functions. The iteration of these functions in a given order forms the cycles of 

management of economic behaviour of enterprises. 

One of the ways to intensify the management of economic behaviour of 

industrial enterprises of railway transport is to understand that the object of strategic 

planning is not the enterprise itself, but the process of its development, i.e. the 

formation of a dynamic concept of strategies using controlling mechanisms to obtain 

additional impulses. 

In the thesis it is proved that the main tool to achieve target strategic and 

controlling vectors of intensification of management of economic behaviour of 

industrial enterprises of railway transport in the conditions of neoindustrial 

modernization is the strategy which choice is carried out in the course of strategic 

and controlling positioning and analysis of internal and external environment. The 

strategy of intensification of management of economic behaviour of industrial 

enterprises of railway transport in the conditions of neoindustrial modernization is 

formed with obligatory definition of influence of internal and external environment, 

and also definition of mission (basic value of economic behaviour; elements of 

economic interest; tools of the decision of economic problems; components of the 

optimum decision and action elements of behavioural action that maximizes its 

target function, factors of multidimensional rational influence). 

The set of methods and means of influence is the basis for the formation of 

the integrated mechanism for intensifying the management of economic behaviour 

of industrial enterprises of railway transport in the conditions of neoindustrial 

modernization in order to purposefully force their operation and development. 

When forming the integrated mechanism for intensifying the management of 

economic behaviour of industrial enterprises of railway transport in neoindustrial 

modernization, it is necessary to take into account the threats affecting the 



development of the enterprise and form the basis for overcoming them in the form of 

organizational and stabilizing, administrative and disciplinary influences. 

In the fifth chapter “The concept of intensification of management of 

economic behaviour of industrial enterprises of railway transport in the conditions of 

neoindustrial modernization” conceptual and behavioral bases of intensification of 

management of economic behaviour of industrial enterprises of railway transport in 

the conditions of neoindustrial modernization on the basis of reengineering have 

been developed; the knowledge-based economy has been considered as a basis for 

intensification of managerial processes of ensuring economic behaviour; the concept 

of intensification of management of economic behaviour of industrial enterprises of 

railway transport in the conditions of neoindustrial modernization has been 

developed. 

It has been identified that industrial enterprises of railway transport, which 

operate through process management, face problems that affect the results of their 

work and the level of profitability. Despite changes in the internal and external 

environment, management continues to support outdated approaches to management 

by inertia, but in today's business environment it is necessary to actively respond to 

permanent changes and adjustments in their activities through the use of 

reengineering technologies, meaningfully review ways of organizing and conducting 

activities, use innovative approaches that will allow the introduction of new 

technologies and the use of creative human resources. This provides the objective 

basis for the use of reengineering tools. 

The concept of reengineering is introduced in the formation of economic 

behaviour in cases where it is necessary to make management decisions on the 

reorganization of activities, namely: thorough transformation, restructuring, change 

of existing management systems to innovative and creative ones, and so on. 

The conceptual and behavioural bases of intensification of management of 

economic behaviour of industrial enterprises of railway transport in the conditions of 

neoindustrial modernization on the basis of reengineering have been offered in the 

thesis. 



The main strategic course in the process of intensifying the management of 

economic behaviour of industrial enterprises of railway transport is aimed at 

forming a high level of education, skills and ethics of employees; providing 

conditions for a wide range of employees for expanding knowledge, continuous 

improvement of professional skills, self-expression; use of packages of various 

motivation programs and development of organizational culture. 

The concept of intensification of management of economic behaviour of 

industrial enterprises of railway transport in the conditions of neoindustrial 

modernization has been suggested in the thesis. It is based on a number of principles 

such as emergence, non-linearity, entropy, dynamism, integrity, systemacity, 

uncertainty, prevention, balance, harmony, diffusion, diversification, competence, 

cooperation, bifurcation. 

Information plays a significant role in intensifying the management of 

economic behaviour of industrial enterprises of railway transport in neoindustrial 

modernization, because sufficient, reliable and timely information allows to actively 

react and produce effective management decisions to achieve strategic goals and 

business development in conditions of instability of the external and internal 

environment. 

Keywords: intensification of management, economic behaviour, 

neoindustrial modernization, industrial enterprises of railway transport, knowledge- 

based economy, strategy, integrated mechanism, concept. 
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ВСТУП 

 

 

 
Актуальність теми. Сучасний етап формування економічного 

середовища характеризується новими вимогами, пов'язаними з 

особливостями розвитку суспільства в епоху глобалізації. Сутність епохи, що 

минула, полягала у трансформації суспільства від традиційної індустріально- 

ринкової системи до нової високоорганізованої системи господарювання. 

Інформатизація суспільства вимагає формування заходів адаптивного 

характеру відповідно до мінливої глобальної ситуації в «новій економіці», 

наростання частки і зростання значущості інтелектуальних, інноваційних 

виробництв. Все це якісно змінює сучасну парадигму економіки і її 

найважливіший структурний сектор - промисловість. 

Перехідним етапом від індустріалізації до неоіндустріалізації є 

реіндустріалізація як тенденція світової економічної політики, що є досить 

складним процесом. Становлення інноваційного типу розвитку вітчизняних 

промислових підприємств часто трактується як створення нових підприємств 

і нових секторів господарства, які у сукупності формують економіку нового 

типу, що характеризується виробництвом наукомісткої і високотехнологічної 

продукції. У той же час значно менше уваги приділяється модернізації 

вітчизняних промислових підприємств залізничного транспорту, де 

відбувається старіння технологій, підвищення до неприпустимих меж зносу 

обладнання, тобто зниження ефективності виробництва, мінімізація 

фінансових джерел для соціально-економічного розвитку й структурної 

перебудови. 

Окремими теоретично-методологічними аспектами проблеми 

інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств в умовах 

неоіндустріальної модернізації займались такі вітчизняні та зарубіжні учені- 

економісти, як: О. Амоша, Р. Акофф,   І. Ансофф,   І.   Бланк,   М. Вебер, 

Л. Гораль, Н. Гавкалова, В. Геєць, В. Дикань, П. Друкер, Л. Калініченко, 
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Л. Канторович,     М. Кизим,     О. Криворучко,     О. Кузьмін,     Т. Лепейко,  

О. Манойленко, М. Мескон, В. Немчінов, П. Перерва, Т. Пітерс, М. Портер, 

В. Пономаренко,   В. Прохорова,   А. Томпсон,    В. Третяк,    Л. Українська, 

В. Шинкаренко, А. Штангрет, А. Файоль, В. Хаустова та ін. 

Вагомий внесок у дослідження загальних проблем розвитку 

промислових   підприємств   залізничного   транспорту    України    зробили 

О. Ареф’єва, О. Дейнека,   В. Дикань,   О. Дикань,   О.   Євсєєва,   І. Зайцева, 

О. Зоріна, Н. Каличева, О. Кірдіна, М. Корінь, Л. Марценюк, В. Овчиннікова,  

Л. Позднякова, І. Токмакова, І. Чорнобровка та ін. 

Проте, незважаючи на вагомий внесок багатьох науковців у 

дослідження проблеми інтенсифікації управління економічною поведінкою 

підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації, розроблення 

методологічних і концептуальних наукових підходів, визначення 

гносеологічних аспектів потребують подальшого більш глибокого 

дослідження відповідні методологічні положення. 

Питання формування інтенсифікації управління економічною 

поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації 

залишається недостатньо дослідженим як у зарубіжній, так і вітчизняній 

літературі. Потребують системного фундаментального вивчення теоретичні 

основи і методичний інструментарій; розроблення методичних підходів до 

діагностики рівня економічної поведінки підприємств із використанням 

сучасних методів; моделювання управлінських рішень на основі аналітико- 

діагностичних методів, комплексних підходів до розробки моделей, 

механізмів і спеціального методичного інструментарію формування 

інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств в умовах 

неоіндустріальної модернізації. 

Необхідність подальшого удосконалення існуючих, розроблення нових 

методологічних положень і прикладних аспектів інтенсифікації управління 

економічною поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної 
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модернізації зумовила актуальність теми дисертації, мету і завдання 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження, проведені автором, пов’язані з науковими темами, що 

виконуються у рамках науково-дослідних робіт Української інженерно- 

педагогічної академії: «Управління стійким розвитком суб’єктів 

господарювання в умовах соціально орієнтованої економіки» (номер 

державної реєстрації 0116U001487); «Управління розвитком суб’єктів 

господарювання на засадах інноваційної економіки» (номер державної 

реєстрації 0119U000326); у рамках науково-дослідної роботи Науково- 

дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії 

наук України за темою: «Теоретико-методологічне обґрунтування напрямів 

подолання структурних деформацій промислового комплексу країни на 

основі його інноваційно-технологічної модернізації» (номер державної 

реєстрації 0117U004252). 

Дисертаційне дослідження відповідає основним положенням 

Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 

2018 р. № 430-р. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

розробленні та науковому обґрунтуванні теоретико-методологічних, 

методичних основ і практичних рекомендацій щодо забезпечення 

інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств в умовах 

неоіндустріальної модернізації. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішено такі завдання: 

- розглянуто теоретичні аспекти формування ефективного управління 

економічною поведінкою підприємств та досліджено процес трансформації 

наукових поглядів до інтенсифікації управління економічною поведінкою 

підприємств; 
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- запропоновано парадигму неоіндустріалізації як об'єктивну основу 

переходу вітчизняних промислових підприємств до економіки інноваційного 

типу; 

- сформовано понятійно-категоріальний апарат інтенсифікації 

управління економічною поведінкою підприємств в умовах 

неоіндустріальної модернізації; 

- обґрунтовано філософські аспекти та запропоновано методологію 

інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств в умовах 

неоіндустріальної модернізації; 

- проаналізовано методи і моделі оцінки рівня економічної поведінки 

промислових підприємств як об’єктивної основи інтенсифікації 

управлінських процесів; 

- удосконалено науково-методичний підхід до оцінки економічної 

поведінки промислових підприємств залізничного транспорту; 

- запропоновано науково-практичний підхід до оцінки інтенсифікації 

циклів управління економічною поведінкою підприємств; 

- визначено стратегічно-функціональну орієнтацію інтенсифікації 

управління економічною поведінкою промислових підприємств залізничного 

транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації; 

- сформовано інтегрований механізм інтенсифікації управління 

економічною поведінкою промислових підприємств залізничного 

транспорту; 

- розроблено концептуально-поведінкові основи інтенсифікації 

управління промисловими підприємствами залізничного транспорту в умовах 

неоіндустріальної модернізації; 

- запропоновано науково-практичний підхід до інтенсифікації 

управління економічною поведінкою на основі економіки знань; 

- розроблено концепцію інтенсифікації управління економічною 

поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту в умовах 

неоіндустріальної модернізації. 
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Об’єктом дослідження є процес інтенсифікації управління 

економічною поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної 

модернізації. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних засад, 

методичних підходів і науково-практичних рекомендацій щодо 

інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств в умовах 

неоіндустріальної модернізації. 

Методи дослідження. Науково-теоретичну і методологічну основу 

досліджень становили такі методи: абстрактно-логічний ‒ для 

обґрунтування теоретичних основ інтенсифікації управління економічною 

поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації; методи 

теоретичного узагальнення, системного й історичного аналізу – для 

систематизації теоретичних положень щодо сутності, цілей, функцій і 

принципів інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових 

підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації; аналізу і синтезу – для 

вивчення об’єкта дослідження і виявлення його складових; таксономії – для 

розрахунку інтегральних показників оцінки економічної поведінки 

промислових підприємств залізничного транспорту; економічного і 

статистичного аналізу – для визначення й узагальнення тенденцій змін 

рівня оцінки економічної поведінки промислових підприємств залізничного 

транспорту; кореляційно-регресійного аналізу – для визначення впливу 

складових і показників діяльності промислових підприємств залізничного 

транспорту; кластеризації (у рамках теорії розпізнавання образів) – для 

ідентифікації промислових підприємств залізничного транспорту за рівнем 

оцінки економічної поведінки; екстраполяції – для визначення прогнозних 

показників економічної поведінки; графічний – для візуалізації висновків 

проведених досліджень. 

Вихідну інформаційну базу дослідження становили законодавчі та 

нормативні акти України, вітчизняні та зарубіжні наукові публікації, офіційні 

статистичні матеріали, дані бухгалтерської звітності підприємств України. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методичних і методологічних основ інтенсифікації управління 

економічною поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної 

модернізації, у розробленні науково-практичних рекомендацій прикладного 

спрямування, а саме: 

уперше: 

- сформовано парадигму неоіндустріалізації як об'єктивну основу 

переходу вітчизняних промислових підприємств до економіки інноваційного 

типу, яка базується на методологічних засадах еволюційної, синергетичної, 

інституційної, ресурсної теорій, теорії людського капіталу та сучасній 

парадигмі економіки знань; на методологічних принципах аналізу, єдності 

економічного поля, комбінованого нарощення на противагу принципу 

«творчого руйнування» та узагальненні системних ознак еволюційності 

процесів індустріалізації, реіндустріалізації та неоіндустріалізації, що 

спрямовано на досягнення програмно-стратегічних цілей через сукупність 

фундаментальних знань, цінностей, переконань для розвитку соціальних, 

соціокультурних, політичних та індустріально-технологічних аспектів 

неоіндустріалізації і формування неопромислових комплексів на 

конвергентних NBIC-технологіях; 

- розроблено методологію інтенсифікації управління економічною 

поведінкою промислових підприємств в умовах неоіндустріальної 

модернізації, яка базується на сукупності методології пізнання, практичної 

цілісності й оцінки в пізнавальному, прагматичному, інституціональному, 

аксіологічному, функціональному і генетико-історичному напрямках, що є 

базовим компонентом раціонального вибору аксіологічного модусу 

економічної поведінки та інтенсифікації управління підприємствами до меж, 

за якими відкривається простір редістрібутивних ефектів, визначаючи 

домінуючі пріоритети відповідно до інституціонального устрою суспільства, 

що уможливлює законний певний тип економічних дії на певній стадії 

еволюції оптимізаційних теорій і забезпечує перехідний етап між 
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системними трансформаціями як точки біфуркації, поблизу якої акумулюють 

еволюційні зміни, забезпечуючи якісне оновлення стану системи, що 

створює потенціал підприємства, та є підґрунтям для виходу на більш 

високий рівень розвитку; 

- розроблено інтегрований механізм інтенсифікації управління 

економічною поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту 

в умовах неоіндустріальної модернізації, який базується на сукупності цілей,  

елементів, методів, засобів та їх взаємозв'язків, забезпечуючи вплив на синтез 

ефектів управління (синергетичний ефект; ефект емерджентності та 

цілісності, ефект дифузійності), визначаючи цілеспрямований рух розвитку 

підприємств, обумовлений різновекторністю тактичних та стратегічних 

факторів діяльності, що є вирішальними детермінантами формування 

ефективної системи управління, орієнтованої на досягнення економічного 

ефекту з виокремленням дестабілізуючих домінант, які впливають на 

розвиток підприємств, формують сукупність організаційно-стабілізуючих, 

розпорядних і дисциплінарних впливів; 

- сформовано концепцію інтенсифікації управління економічною 

поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту в умовах 

неоіндустріальної модернізації, яка базується на структурно-функціональній 

гетерогенній цілісності процесу інтенсифікації управління економічною 

поведінкою, внутрішній єдності та протилежності його елементів за типами 

відносин в усіх сферах взаємодії, що утворює релятивний концепт до 

інтерпретації економічної поведінки як відношення цілого і частин, враховує 

поліцентричні зв’язки у продукуванні ефективних тактичних і стратегічних 

управлінських рішень, ґрунтуючись на значній децентралізації управлінських 

функцій, на уніфікованому апараті методів, методик і прийомів, що дозволяє 

врахувати перспективи збалансованого розвитку їх стратегічного 

цілепокладання; 
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удосконалено: 

- науково-теоретичний підхід до забезпечення процесу інтенсифікації 

як визначальної умови формування ефективної системи управління 

відповідно до інноваційно-креативного вектора розвитку підприємств в 

умовах неоіндустріальної модернізації, який, на відміну від існуючих, 

ґрунтується на історичних аспектах формування системи управління 

(стародавній, індустріальний, системний, інформаційний етапи), які 

відображають еволюцію теоретичних концепцій і визначають сутність 

організацій, роль й основні функції управління, а також критерії оцінки 

ефективності їх діяльності на основі переходу від екстенсивних до 

інтенсивних методів управління, спрямованих на планомірну інтенсифікацію, 

створюючи оптимальні умови для досягнення ефективних результатів, 

відповідаючи вимогам оперативності та економічності, що дозволяє 

своєчасно забезпечити ефективність прогресивних перетворень для 

результативного управління через реалізацію функції цілепокладання, 

планування та контролінгу; 

- науково-практичний підхід до формування раціональної економічної 

поведінки промислових підприємств залізничного транспорту, який, на 

відміну від існуючих, базується на послідовній реалізації цілісної структури 

дій, що пов'язані з формуванням раціональних економічних альтернатив, 

вибором сценаріїв мінімізації витрат і максимізації прибутку з 

використанням різних за функціями та призначенням обмежених 

економічних ресурсів, орієнтованих на отримання економічного ефекту під 

впливом внутрішнього і зовнішнього ризикового середовища, з 

використанням ринкових елементів, благ, послуг, коштів для досягнення 

економічних цілей, що дозволяє лімітувати, нормувати й алгоритмізувати 

специфіку і порядок економічної поведінки підприємств; 

- науково-методичний підхід до формування концептуально- 

поведінкових основ інтенсифікації управління промисловими 

підприємствами залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної 
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модернізації, який, на відміну від існуючих, базується на застосуванні 

системи реінжинірингу з використанням інтегрованих методологій та 

інструментальних засобів як фундаментального базису проведення 

інноваційно-креативних ґрунтовних перетворень існуючої системи 

управління на основі визначення стратегічної альтернативності процесів 

розвитку підприємств (фундаментального, радикального та стрибкоподібного 

процесів), технологія реалізації яких адаптована до турбулентних умов 

функціонування бізнес-середовища, що дозволяє реалізувати сценарії 

швидкої адаптації підприємств до нових вимог ринку, забезпечити створення 

прозорих моделей бізнесу та інформаційних систем, підвищуючи рівень їх 

розвитку; 

набуло подальшого розвитку: 

- теоретичні основи інтенсифікації управління економічною 

поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації, які, на 

відміну від існуючих, базуються на використанні діалектичного підходу та 

встановленні логічних взаємозв’язків між базовими поняттями дослідження: 

«інтенсифікація», «управління», «економічна поведінка, «інтенсифікація 

управління», «управління економічною поведінкою», що дозволило уточнити 

сутність поняття «інтенсифікації управління економічною поведінкою 

підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації»; формуючи концепти 

управління з урахуванням поведінкових аспектів, відповідні поведінкові 

моделі діяльності підприємства, від розуміння сутності, характеру, 

особливостей яких залежить визначення рівня проведення змін у системі 

управління економічною поведінкою підприємства; зумовлюючи важливість 

переходу продуктивних сил і виробничих відносин сучасної економіки на 

новий якісний рівень; актуалізуючи розвиток теоретичних основ 

інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств в умовах 

неоіндустріальної модернізації з урахуванням сучасних глобальних викликів, 

що дозволяє адекватно і максимально наблизити економічну науку до 

реальності; 
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- система методів оцінки економічної поведінки промислових 

підприємств яка, на відміну від існуючих, базується на визначенні 

особливостей застосування та порівняльній характеристиці недоліків і 

переваг кожного методу для формування аналітичної платформи та 

критеріальної параметризації дослідження за емпіричним та теоретичним 

напрямами, що зумовлює залежність ефективності управління економічною 

поведінкою промислових підприємств від результативності й оптимальності 

використання матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів; 

відображає рівень і динаміку їх розвитку в якісному і кількісному вимірі, 

створюючи умови адаптації до мінливих викликів зовнішнього середовища; 

- науково-методичний підхід до оцінки економічної поведінки 

промислових підприємств залізничного транспорту, який, на відміну від 

існуючих, базується на системній реалізації змістовно-функціональних 

етапів: попередній (емпіричний аналіз мотивів економічної поведінки); 

фундаментальний (оцінка, шкалування інтегральних показників); 

підсумковий (кластерний аналізу, формування управлінських рішень); оцінці 

наявного стану поведінкових вимірів в ресурсній площині завдяки 

верифікації результатів діагностики та моніторингу, що дозволяє 

ідентифікувати параметри економічної поведінки підприємств на основі 

моделі їх ієрархічного впорядкування для коригування й адаптації діяльності 

підприємств із застосовуванням інноваційних управлінських інструментів 

(інтенсифікації), використовуючи поле інтелекту та компетентності щодо 

формування ефективних управлінських рішень; 

- стратегія інтенсифікації управління економічною поведінкою 

промислових підприємств залізничного транспорту в умовах 

неоіндустріальної модернізації, яка, на відміну від існуючих, ґрунтується на 

стратегічно-контролінговому позиціонуванні внутрішнього і зовнішнього 

середовища та ресурсних можливостей підприємств на основі прогнозних 

тенденцій за допомогою експоненціального згладжування та лінійного 

тренда; виражена в методологічних рамках атрибутивного концепту 
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загального змісту його властивостей (зв'язок з економічної поведінкою, 

прагненням до раціоналізму в інтенсифікації управління і результатів 

практичних дій відповідно до інтерпретації ринкових відносин з урахуванням 

вимог неоіндустріальної модернізації), що є основою досягнення цільових 

стратегічно-контролінгових векторів ефективного розвитку підприємств у 

невизначених турбулентних ринкових умовах; 

- науково-практичний підхід до інтенсифікації управління економічною 

поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту на основі 

економіки знань, який, на відміну від існуючих, базується на виокремленні 

еволюційних етапів формування економіки (доіндустріальний, 

індустріальний, неоіндустріальний), створюючи логічно-об’єктивну 

платформу взаємодії сили відштовхування (конкуренція), сили тяжіння 

(співпраця), сили інерції (традиції, звички), при цьому домінуючи 

дискретність (знання як продукт) та виключну доступність (знання як благо) 

як принципових особливостей процесу генерації знань, що формує наукову 

парадигму інтенсифікації управління як процесу в умовах глобалізації знань, 

що є підґрунтям для формування раціональної економічної поведінки, 

пов'язаної з інформаційно-комунікаційними технологіями, і дозволяє 

розвивати й підвищувати конкурентний статус промислових підприємств 

залізничного транспорту на основі управління інноваційно-креативними 

знаннями (інтелектуальний капітал). 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

методико-прикладної бази забезпечення інтенсифікації управління 

економічною поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної 

модернізації. Результати дисертації отримали практичне застосування, 

зокрема: запропонована система методів оцінки економічної поведінки 

промислових підприємств, яка була впроваджена в діяльності ТОВ «АМГ- 

ІНВЕСТ» (довідка № 08/287 від 20.05.2020 р.); науково-практичний підхід до 

оцінки інтенсифікації циклів управління економічною поведінкою 

підприємств використано в діяльності ТОВ «ХАРКІВТРАНСМАШПРОЕКТ» 
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(довідка № 030/С-1 від 20.01.2020 р.); науково-методичний підхід до оцінки 

економічної поведінки промислових підприємств впроваджено в діяльність 

ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Електропромремонт»» (довідка № 38/2- 

16 від 25.03.2020 р.); інтегрований механізм інтенсифікації управління 

економічною поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної 

модернізації вивчено та прийнято до впровадження Виконавчим комітетом 

Харківської міської ради (довідка № 08-68/1643/2-20 від 03.07.2020 р.); 

науково-практичний підхід до формування раціональної економічної 

поведінки підприємств впроваджено в діяльність Державного підприємства 

«Східний експертно-технічний центр Держпраці» (довідка № 1-06/293-01 від 

11.11.2019 р.); парадигму неоіндустріалізації як об'єктивну основу переходу 

вітчизняних промислових підприємств до економіки інноваційного типу 

використано в дослідженнях Науково-дослідного центру індустріальних 

проблем розвитку Національної академії наук України (довідка № 01/63/1 від 

22.07.2020 р.); концептуально-поведінкові основи інтенсифікації управління 

промисловими підприємствами залізничного транспорту в умовах 

неоіндустріальної модернізації на засадах реінжинірингу впроваджено в 

діяльність ТОВ «Сучасні проекти» (довідка № 105-1 від 25.05.2020 р.); 

методологію інтенсифікації управління економічною поведінкою в умовах 

неоіндустріальної модернізації рекомендовано для використання при 

формуванні стратегії розвитку вітчизняних промислових підприємств 

Головою підкомітету з питань оцінки законопроєктів щодо впливу на 

показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету (довідка № 115 від 15.06.2020 р.). 

Запропоновані автором наукові положення та практичні рекомендації 

використовуються в Українській інженерно-педагогічній академії при 

підготовці фахівців другого рівня вищої освіти (магістр) за напрямом 

051 «Економіка» та 015.24 «Професійна освіта. Економіка» при викладанні 

дисциплін «Конкурентоспроможність підприємства», «Управління 
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ресурсами» та «Економічне управління підприємствами» (довідка № 107-04- 

134 від 13.07.2020 р.). 

Запропоновані автором наукові положення та практичні рекомендації 

використовуються в Національному університеті «Львівська політехніка» 

при підготовці фахівців другого рівня вищої освіти (магістр) за напрямом 

051 «Економіка» при викладанні дисциплін «Лідерство та групова динаміка», 

«Інноваційний розвиток підприємства та «Економічні інструменти 

управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних 

систем» (довідка № 67-01-2082 від 15.07. 2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійного 

наукового дослідження. Наукові розробки та пропозиції, що містяться в 

роботі, належать особисто автору. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві      [1, 3-5, 8, 22, 27-29, 31, 35], у дисертації використано тільки 

ті положення і пропозиції, що становлять індивідуальний внесок автора. У 

цій роботі матеріали і висновки кандидатської дисертації автора не 

використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

оприлюднено на науково-практичних конференціях, зокрема: «Conference 

Integration of business structures: strategies and technologies» (Tbilisi, 2017); 

«Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами» 

(Київ, 2019); «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри 

та корпоративна логістика» (Харків, 2019); «Сталий розвиток – стан та 

перспективи» (Львів – Славське, 2020); «Сучасні наукові погляди на 

модернізацію, інноваційні технології та фінансові процеси» (Київ, 2020); 

«Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки» 

(Запоріжжя, 2020); «Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного 

підприємництва в Україні» (Київ, 2020); «Сучасні наукові інновації» 

(Київ, 2020); «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, 

фінансів та права» (Полтава, 2020); «Актуальні проблеми соціально- 

економічних систем в умовах трансформаційної економіки» (Дніпро, 2020); 
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«Сучасні тенденції розвитку науки» (Київ, 2020); «Стійкий розвиток національної економіки: 

актуальні проблеми та механізми забезпечення» (Кривий Ріг, 2020); «Сучасні підходи до 

креативного управління економічними процесами» (Київ, 2020). 

Публікації. Результати дисертації опубліковано в 41 науковій праці, серед яких: 2 

статті у колективних монографіях; 24 статей у наукових фахових виданнях України, 

внесених до наукометричних баз даних; 2 статті у   зарубіжних    виданнях,    внесених    до    

наукометричних    баз    даних; 13 публікацій тез доповідей у збірниках за матеріалами 

конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 18,74 ум.-друк. арк., з яких особисто 

здобувачеві належить 15,08 ум.-друк. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, додатків, списку використаних літературних джерел. Загальний обсяг роботи – 

523 сторінки машинописного тексту. Дисертація містить 35 таблиць, з них 8 займають 12 

повних сторінок; 85 рисунків, з них 

15 займають 16 повних сторінок; 15 додатків – на 82 сторінках; список використаних джерел 

з 490 найменувань – на 48 сторінках. Обсяг основного тексту дисертації становить 365 

сторінок. 
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