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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасна суспільно-політична і 

соціально-економічна криза обумовили подальше занурення вітчизняної 

економіки в рецесію. Поглиблюються процеси деіндустріалізації 

промисловості, за якої подолання інноваційно-технологічного розриву з 

іншими країнами залишається екзистенційним викликом для економічного 

розвитку нашої держави. Підтвердженням є той факт, що в рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за 2015 рік 

Україна втратила 3 позиції і спустилась з 76 на 79 місце серед 140 країн світу. 

Падіння промислового виробництва явно демонструє низький рівень 

конкурентоспроможності вітчизняної промисловості.  

Негативні параметри соціально-економічного розвитку характерні і для 

промислових підприємств залізничної галузі України. Нині вони стрімко 

втрачають конкурентні позиції як на зовнішньому, так і внутрішньому ринках. 

Несприятлива кон’юнктура світових товарних ринків, дискримінаційні 

обмеження зумовили загострення проблем конкурентоспроможності 

промислових підприємств залізничного транспорту, серед яких технологічна 

відсталість виробничної бази, стагнація інвестиційних процесів відновлення 

виробництва і поступова втрата науково-кадрового потенціалу. Вагомим 

ризиком виступає поглиблення економічної інтеграції України з ЄС, яка 

сприятиме експансії закордонними виробниками вітчизняного ринку. Виграш 

останніх у конкурентній боротьбі очевидний, оскільки рівень інноваційності 

розробок і якість продукції вітчизняного виробництва не відповідають 

європейським. Тривале нехтування потребою здійснення інноваційних 

перетворень на вітчизняних промислових підприємствах залізничного 

транспорту стає ключовою загрозою для їх ефективного функціонування і 

стійкого розвитку.  

В наш час технологічні новації визначено фундаментальними атрибутами 

розвитку. У світлі сказаного стратегічне значення промислових підприємств 
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залізничного транспорту полягає в створенні базису інноваційно-технологічних 

трансформацій в залізничній галузі, що є значним важелем соціально-

економічного зростання в Україні. Саме тому вихід зі складної ситуації, у якій 

перебувають промислові підприємства залізничного транспорту України, 

потребує системного вирішення завдань активізації їх інноваційної діяльності, 

формування єдиного науково-дослідного середовища, ефективних технологій 

розроблення і впровадження інновацій, розвитку інтелектуального капіталу і 

підвищення якості продукції. Викладене зумовлює необхідність розроблення 

інструментарію забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств залізничного транспорту на принципах інноваційної модернізації. 

Теоретико-методологічне підґрунтя дисертації склали дослідження 

впливу інноваційно-технологічної динаміки на конкурентоспроможність і 

стійкий розвиток соціально-економічних систем, які знайшли своє 

відображення в положеннях концепцій становлення постіндустріального 

суспільства, неоіндустріальних перетворень, реіндустріалізації, нової 

промислової революції. На формування наукових поглядів щодо природи 

інноваційного прогресу вплинули роботи таких видатних вчених як Г. Азоєв,             

С. Глазьєв, С. Губанов, П. Друкер, Д. Кларк, М. Кондратьєв, С. Кузнець,                      

Д. Львов, К. Маркс, Е. Менсфілд, Г. Менш, М. Портер, Д. Рікардо, А. Сміт,                     

Р. Солоу, Р. Фостер, К. Фрімен, Й. Шумпетер.  

Вирішенням завдань забезпечення конкурентоспроможності економіки 

України та її промислового сектора шляхом інноваційної модернізації займалися 

такі відомі представники української економічної науки, як О. Амоша, Ю. Бажал, 

О. Білорус, В. Вишневський, В. Геєць, Я. Жаліло, Л. Збаразька, М. Звєряков,                 

А. Качинський, І. Лукінов, В. Семиноженко, Л. Федулова, Н. Чухрай, А. Чухно, 

М. Якубовський. Науковому пошуку шляхів забезпечення ефективності 

функціонування і конкурентоспроможності підприємств транспорту присвячено 

праці таких вітчизняних вчених, як І. Аксьонов, В. Бабель, Ю. Бараш,                         

Л. Головкова, О. Гненний, О. Дейнека, В. Дикань, І. Дмитрієв, Г. Ейтутіс,                     

О. Зоріна, В. Ільчук, Л. Калініченко,  О. Кірдіна, В. Копитко, В. Компанієць,               
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О. Криворучко, Ю. Кулаєв,  М. Міщенко, О. Мних, Ю. Пащенко, Л. Позднякова, 

О. Пшінько, В. Родченко, Є. Сич, В. Скалозуб, Ю. Цвєтов, М. Чеховська,                    

С. Чимшит, О. Чупир. В. Шинкаренко та ін. 

Об’єктивне підвищення уваги до питань активізації інноваційної 

діяльності суб’єктів господарювання в контексті забезпечення 

конкурентоспроможності призвело до появи широкого пласту робіт, 

орієнтованих на вивчення мотиваційної природи інституцій у процесі 

інноваційної трансформації суспільства, серед яких варто виділити праці                   

Т. Вебена, Дж. Гелбрейта, Г. Клейнера, Дж. Коммонса, Р. Коуза, У. Мітчелла,            

Г. Мюрдаля, Д. Норта, О. Тоффлера, у тому числі інституціональні засади 

забезпечення розвитку інноваційних кластерних кооперативних структур 

вивчають М. Войнаренко, М. Енрайт, М. Кизим, А. Маршалл, І. Пилипенко,                       

М. Портер, Т. Пушкар, П. Саблук, С. Соколенко, В. Третяк, В. Федорова. 

Прогресивні погляди на забезпечення конкурентоспроможності відображують 

дослідження щодо розвитку інтелектуального капіталу, які висвітлені в роботах 

таких науковців як       Д. Белл, М. Армстронг, В. Базилевич, Д. Даффі, В. Геєць, 

Е. Брукінг, Т. Стюарт, О. Кендюхов, Н. Кельчевська, І. Черненко,                                   

А. Суходольська, І. Проніна, Б. Саліхов. Вагомим важелем підвищення 

конкурентоспроможності є управління якістю продукції, теоретико-методичні та 

практичні аспекти якого представлено в працях таких вітчизняних і зарубіжних 

вчених, як Е. Демінг, Дж. Джуран, І. Крижанівський, Ф. Кросбі, М. Круглов,                 

І. Мазур, О. Лосицький, П. Орлов, Г. Тагуті, В. Федюкін, А. Фейгенбаум,                    

В. Шухарт, В. Шапіто.  

Враховуючи наукове та практичне значення праць вищезазначених 

вчених, слід зазначити, що у проведених дослідженнях уже сформовано певні  

теоретико-методологічні основи інноваційної трансформації науково-

технологічної і промислових сфер вітчизняної економіки та створення 

конкурентних переваг вітчизняних товарів і послуг. Водночас практично 

відсутні системні дослідження щодо активізації інноваційної діяльності, 

формування інноваційно-технологічних переваг і забезпечення 
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конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту в 

сучасних умовах поглиблення трансформаційних змін у технологічних і 

організаційно-управлінських сферах економіки. Відтак актуальним є питання 

розроблення теоретико-методологічних основ, методичних підходів і 

рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств залізничного транспорту на засадах інноваційної модернізації, що 

обумовило вибір теми дисертаційної роботи, визначило її логіко-структурну 

побудову, предмет, об`єкт, основну мету і завдання обраного напряму 

дослідження. 

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до основних положень 

Транспортної стратегії України на період до 2020 року (затверджена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174), 

Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-

2019 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 

2009 р. № 1390), Стратегії  розвитку  залізничного  транспорту на період до 

2020 року (схвалена розпорядженням  Кабінету Міністрів  України  від 16 

грудня 2009 р. № 1555-р).  

Дисертація виконувалася в рамках науково-дослідної роботи кафедри 

економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського 

державного університету залізничного транспорту за темою «Забезпечення 

конкурентоспроможності залізничного транспорту в логістичній системі» 

(номер державної реєстрації 0111U002243), де автором обґрунтовано структуру 

єдиного дослідницько-виробничого середовища реалізації інноваційних 

проектів розвитку промислових підприємств залізничного транспорту, в основі 

якої знаходиться організація Інноваційно-орієнтованого промислово-

логістичного кластеру. Наукові результати дисертації в частині розкриття 

соціальної політики розвитку інтелектуального капіталу промислових 

підприємств залізничного транспорту знайшли відображення в наукових 

дослідженнях Харківського національного університету будівництва та 
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архітектури за темою «Розвиток соціально-економічних систем у 

трансформаційних умовах» (номер державної реєстрації 0113U001344).  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

розробленні теоретико-методологічного підґрунтя та методичних підходів і 

практичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств залізничного транспорту, розкритті форм і методів 

активізації їх інноваційної діяльності та формування інноваційно-

технологічних конкурентних переваг. 

Мета дисертаційного дослідження зумовила необхідність вирішення 

таких завдань: 

 з’ясувати умови і чинники забезпечення конкурентоспроможності 

вітчизняних промислових підприємств залізничного транспорту, обґрунтувати 

зміст неоіндустріального підходу до забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств залізничного транспорту; 

 виявити сучасні тенденції активізації інноваційної діяльності та 

розкрити сутнісно-змістові характеристики конвергенції інноваційної 

діяльності промислових підприємств залізничного транспорту; 

 сформувати концепцію неоіндустріальної модернізації промислових 

підприємств залізничного транспорту для забезпечення їх 

конкурентоспроможності; 

 розвинути пропозиції щодо формування інституційного середовища 

активізації інноваційної діяльності промислових підприємств залізничного 

транспорту;  

 надати пропозиції щодо створення інтегрованого інформаційного 

середовища промислових підприємств залізничного транспорту; 

 розкрити сутність і значення інжинірингу в організації інноваційної 

діяльності, визначити види інжинірингу та розробити теоретичні засади 

створення Інноваційно-інжинірингово центру промислових підприємств 

залізничного транспорту; 

 сформувати модель організаційно-управлінської структури єдиного 
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дослідно-виробничого середовища реалізації інноваційних проектів розвитку 

промислових підприємств залізничного транспорту, в основі якої знаходиться 

організація Інноваційно-орієнтованого промислово-логістичного кластеру; 

 встановити напрямки інвестиційного забезпечення інноваційної 

діяльності промислових підприємств залізничного транспорту і розвинути 

інструментарій активізації інноваційної діяльності промислових підприємств 

залізничного транспорту в умовах регіональної децентралізації 

 узагальнити підходи до визначення інтелектуального капіталу, 

доповнити класифікацію видів інтелектуального капіталу; 

 систематизувати чинники впливу на розвиток інтелектуального 

капіталу промислових підприємств залізничного транспорту; 

 запропонувати цілісну концепцію управління інтелектуальним 

капіталом промислових підприємств залізничного транспорту; 

 з’ясувати складові соціальної політики забезпечення розвитку 

інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту і 

запропонувати підхід до оцінки ефективності інвестицій у розвиток 

інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту; 

 сформувати інтегровану систему управління якістю продукції 

промислових підприємств залізничного транспорту в межах Інноваційно-

орієнтованого промислово-логістичного кластеру; 

 розробити підхід до оцінки ефективності управління якістю продукції 

промислових підприємств залізничного транспорту як учасника Інноваційно-

орієнтованого промислово-логістичного кластеру;  

 обґрунтувати культурно-ціннісний підхід до підвищення якості 

продукції промислових підприємств залізничного транспорту на всіх етапах їх 

життєвого циклу. 

Об’єкт дослідження – процес забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств залізничного транспорту. 
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Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади і методико-

прикладні рекомендації та підходи до забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств залізничного транспорту. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення  

зазначених завдань використовувались такі методи: порівняльний аналіз і 

графічний метод – для відображення умов, чинників і тенденцій розвитку 

промислових підприємств залізничного транспорту; системний підхід – для 

побудови інтегрованої системи управління якістю, розроблення організаційно-

управлінської структури єдиного дослідно-виробничого середовища реалізації 

інноваційних проектів розвитку промислових підприємств залізничного 

транспорту; абстрагування і логічний аналіз – для формування концепції 

неоіндустріальної модернізації промислових підприємств залізничного 

транспорту, формування пропозицій щодо створення інтегрованого 

інформаційного середовища промислових підприємств залізничного 

транспорту; морфологічний аналіз – для удосконалення понятійно-

категоріального апарату концепції неоіндустріальної модернізації; 

систематизація і класифікація – для упорядкування чинників впливу на 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного 

транспорту, видів інжинірингу, чинників впливу на розвиток інтелектуального 

капіталу промислових підприємств залізничного транспорту; теорія 

моделювання – для обґрунтування інвестиційного забезпечення інноваційної 

діяльності, холістичного управління інтелектуальним капіталом промислових 

підприємств залізничного транспорту; експертний і розрахунково-аналітичний 

– для оцінки рівня інтелектуального капіталу і управління якістю, визначення 

ефективності інвестицій у розвиток інтелектуального капіталу; аналогія і 

екстраполяція – для формування пропозицій щодо розбудови Інноваційно-

інжинірингового центру. 

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні акти 

України, що регламентують діяльність залізничного транспорту, публікації 

провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, монографічні дослідження 
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фахівців з проблем забезпечення конкурентоспроможності та інноваційного 

розвитку суб’єктів господарювання, статистичні звіти і дані фінансової та 

статистичної звітності підприємств залізничного транспорту, ресурси 

Інтернету. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні науково-

прикладної проблеми забезпечення конкурентоспроможності промислових 

підприємств залізничного транспорту як умови реалізації інноваційно-

технологічних перетворень на залізничному транспорті України і розвитку 

інноваційних регіональних та національних транспортно-логістичних систем. 

Найбільш важливі результати дослідження, що містять елементи наукової 

новизни, полягають у такому: 

вперше: 

- розроблено проактивний неоіндустріальний підхід до забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту, 

що полягає в ініціації ними впровадження інноваційних проектів і реалізації 

інтегрованого управління життєвим циклом інновацій в умовах об’єднання 

діяльності стратегічних партнерів з метою розвитку інноваційних регіональних 

і національних транспортно-логістичних систем. Даний підхід дозволяє 

реалізувати потенціал конкурентоспроможності промислових підприємств 

залізничного транспорту; 

- сформовано концепцію неоіндустріальної модернізації 

промислових підприємств залізничного транспорту для забезпечення їх 

конкурентоспроможності, що ґрунтується на  конвергенції інноваційної 

діяльності промислових підприємств залізничного транспорту та учасників 

проектів розвитку регіональних і національних транспортно-логістичних 

систем, удосконаленні інфраструктурного забезпечення, розвитку 

інтелектуального капіталу, покращенні управління якістю і формуванні єдиного 

дослідно-виробничого середовища, що в сукупності забезпечить формування 

конкурентних переваг продукції промислових підприємств залізничного 

транспорту на національному і міжнародному ринках; 
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- розроблено модель організаційно-управлінської структури єдиного 

дослідно-виробничого середовища реалізації інноваційних проектів розвитку 

промислових підприємств залізничного транспорту, в основі якої знаходиться 

організація Інноваційно-орієнтованого промислово-логістичного кластеру. 

Розкрито передумови та напрямки діяльності основних його структурних 

складових і визначено співвідношення інтересів підприємств-учасників 

кластеру в процесі реалізації інноваційних проектів розвитку промислових 

підприємств залізничної галузі. Впровадження даної моделі створить умови для 

генерації ідей і їх втілення в конструктивно досконалу інноваційну продукцію 

промислових підприємств залізничного транспорту, дозволить реалізувати 

масштабні проекти інноваційного розвитку залізничного транспорту; 

- запропоновано холістичну концепцію управління інтелектуальним 

капіталом промислових підприємств залізничного транспорту, у якій визначено 

систему заходів, що реалізуються на різних управлінських рівнях (державному, 

регіональному, підприємницькому), надано пропозиції щодо поєднання 

інтелектуальних потенціалів промислових підприємств залізничного 

транспорту, ґрунтуючись на їх можливостях і ролі у створенні єдиного 

дослідно-виробничого середовища реалізації інноваційних проектів 

промислових підприємств залізничного транспорту. Це дозволяє об’єднати 

зусилля для створення високотехнологічної продукції; 

удосконалено: 

- підхід щодо організації інноваційної діяльності промислових 

підприємств залізничного транспорту, який, на відміну від відомих, передбачає 

об'єднання середовища генерації знань з середовищем їх технологізації на 

основі розбудови Інноваційно-інжинірингового центру, котрий виступає в ролі 

системного інтегратора і постачальника інжинірингових послуг та дозволяє 

комплексно вирішувати завдання проектного управління процесом створення 

інноваційної продукції промислових підприємств залізничного транспорту. 

Обґрунтовано структуру, мету, цілі, завдання і функції центру. Його створення 

дозволить активізувати інноваційну діяльність промислових підприємств 
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залізничного транспорту і підвищити результативність їх науково-дослідної 

сфери; 

- модель інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності 

промислових підприємств залізничного транспорту, що, на відміну від 

існуючих, враховує умови трансформації політики регіонального розвитку та 

передбачає створення Регіонального фонду інвестиційного розвитку 

промислових підприємств залізничного транспорту. Це дозволило розкрити 

технологію акумулювання і перерозподілу інвестиційних ресурсів для 

реалізації інноваційних проектів на промислових підприємствах залізничної 

галузі та визначитися щодо інструментів і методів регіонального впливу на 

активізацію інвестиційних процесів забезпечення їх розвитку; 

- класифікацію інтелектуального капіталу за рахунок виділення його 

видів за такими ознаками: 1) за сферою реалізації: внутрішній, ринковий; 2) за 

рівнем виявлення: явний (у т. ч. балансовий), прихований (у т. ч. резервний);             

3) за рівнем використання: активний, пасивний;  4) за характером функцій: 

спеціалізований, багатофункціональний (універсальний); 5) за 

розповсюдженням: локальний, дискретний, системний; 6) за характером 

генерації: стихійно або спонтанно сформований; свідомо (навмисно або 

штучно) створений; 7) за рівнем критичності: граничний, високий, середній, 

низький; 8) за значенням у виробничо-господарській діяльності: основний, 

допоміжний, забезпечувальний. Застосування даної класифікації сприятиме 

вибору більш адекватних інструментів управління інтелектуальним капіталом 

промислових підприємств залізничного транспорту; 

- інтегровану систему управління якістю продукції промислових 

підприємств залізничного транспорту, яку, на відміну від існуючих, 

сформовано на основі інтегрально-логістичного підходу, що передбачає 

встановлення сукупності взаємозв’язків і взаємодії складових системи 

підтримки управління якістю продукції (кадрового, інформаційного, 

технологічного, нормативного, фінансового, методологічного і організаційного 

забезпечення). Це дозволить комплексно організувати процес підвищення 
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якості продукції промислових підприємств залізничного транспорту, 

забезпечити кластер, галузь, регіон висококваліфікованими спеціалістами в 

галузі забезпечення та управління якістю, сформувати і реалізувати ефективну 

політику підвищення якості продукції; 

- методику комплексної оцінки ефективності інтегрованої системи 

управління якістю в межах Інноваційно-орієнтованого промислово-

логістичного кластеру, яка, на відміну від існуючих, полягає в розрахунку 

інтегрального показника, що агрегує оцінки рівня якості продукції  на кожному 

етапі її життєвого циклу, які у свою чергу розраховуються на основі таких 

показників, як якість вхідних ресурсів; особистісні якості керівника; якість 

персоналу; якість задоволеності споживачів або учасників наступного етапу 

створення продукту; якість виробничого процесу; якість кінцевої продукції. 

Дана методика оцінки дозволить виявити проблемні місця в системі управління 

якістю на кожному етапі життєвого циклу продукції промислових підприємств 

залізничного транспорту, сприятиме розробленню ефективних управлінських 

рішень, спрямованих на вибір комплексу заходів щодо підвищення якості 

продукції; 

отримали подальшого розвитку: 

- категорійний апарат неоіндустріальної модернізації на основі 

введення   поняття «конвергенція інноваційної діяльності» та визначення його 

сутнісно-змістовної характеристики як поєднання інноваційної діяльності 

підприємств за рахунок взаємопроникаючого інноваційного проектування, 

тиражування та дифузії інновацій в процесі розроблення і реалізації 

мультиплатформованих інноваційних рішень під час виготовлення спільної 

високотехнологічної продукції. Дане трактування дає можливість визначити 

ключові аспекти формування високотехнологічних укладів на промислових 

підприємствах залізничного транспорту і виготовлення ними інноваційної 

високотехнологічної продукції;  

- пропозиції щодо формування інституційного середовища 

забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств залізничного 
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транспорту, які, на відміну від існуючих, розкривають склад, структуру та 

інструменти інститутів інноваційного розвитку промислових підприємств 

залізничного транспорту, що є базисом для реалізації структурно-технологічної 

модернізації промислових підприємств залізничного транспорту та 

стимулювання їх інноваційно-інвестиційного розвитку; 

- інструментарій забезпечення конкурентоспроможності 

промислових підприємств залізничного транспорту, що, на відміну від 

існуючих, включає створення інтегрованого інформаційного середовища 

промислових підприємств залізничного транспорту, сформованого на основі 

впровадження інтегрованих інформаційно-комунікаційних технологій. Це 

сприятиме організації ефективного інформаційного обміну між суб’єктами-

учасниками створення інноваційної продукції та оптимізації її життєвого 

циклу; 

- положення щодо формування соціальної політики розвитку 

інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту, 

які, на відміну від існуючих, комплексно розкривають напрямки, чинники і 

результати ефективної соціальної політики промислових підприємств 

залізничного транспорту, обґрунтовують підхід до оцінки ефективності 

соціальних інвестицій у розвиток інтелектуального капіталу через урахування 

зміни якісних показників, що характеризують цілі та завдання розвитку 

інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту. 

Це дозволить більш обґрунтовано обирати заходи управління інтелектуальним 

капіталом промислових підприємств залізничного транспорту; 

- культурно-ціннісний підхід до підвищення якості продукції 

промислових підприємств залізничного транспорту в аспекті забезпечення її 

конкурентоспроможності на всіх етапах життєвого циклу, створюваних ними 

інновацій, який полягає у формуванні та поширенні культури якості в межах 

Інноваційно-орієнтованого промислово-логістичного кластеру. Це сприятиме 

підвищенню рівня якості продукції промислових підприємств залізничного 

транспорту на всіх етапах її життєвого циклу; 
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- систематизація детермінант, що впливають на складові інтелектуального 

капіталу промислових підприємств залізничного транспорту на макро-, мезо- та 

мікрорівнях економіки. На макрорівні виділено чинники науково-технічного 

прогресу, соціально-культурні, економічні, політично-правові та інтеграційні 

чинники. На мезорівні розкрито чинники, які формуються під впливом таких 

зацікавлених груп, як споживачі, конкуренти, регіональні органи влади та інші 

зацікавлені особи. На мікрорівні визначено кадрові, організаційно-управлінські, 

техніко-технологічні, фінансово-економічні та маркетингові чинники. Це 

дозволяє з’ясувати і врахувати умови розвитку інтелектуального капіталу 

промислових підприємств залізничного транспорту для побудови ефективної 

системи управління ним. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані в дисертації методичні підходи, теоретичні висновки і практичні 

рекомендації можуть бути використані у процесі розроблення стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного 

транспорту України. Сукупність отриманих наукових положень доведено до 

рівня методичних рекомендацій та прикладного інструментарію, який дозволяє 

активізувати інноваційну діяльність промислових підприємств залізничного 

транспорту як ключового чинника забезпечення їх конкурентоспроможності. 

Результати дисертаційного дослідження отримали практичне 

застосування в діяльності підприємств залізничного транспорту. Зокрема 

методику оцінки ефективності системи управління якістю впроваджено в 

діяльність філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» 

(акт впровадження № 3322 від 1 червня 2016 р.) і регіональної філії 

«Панютинський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» (акт впровадження № 17/03 від               

11 березня 2016 р.), рекомендації щодо управління інтелектуальним капіталом в 

частині оцінки його рівня впроваджено в діяльність Харківської філії ПрАТ 

«Київ-Дніпровське МППЗТ» (акт впровадження від 21 квітня 2016 р.), 

культурно-ціннісний підхід до підвищення якості функціонування підприємств 

залізничного транспорту використано в діяльності регіональної філії «Південна 
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залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (акт впровадження від 2 червня 2016 р.), 

пропозиції щодо покращення інформаційного забезпечення інноваційної 

діяльності як чинника її активізації впроваджено в діяльність ПрАТ 

"Харківшляхпостач" (довідка про впровадження № 11 від 12 травня 2016 р.), 

методичний підхід до оцінки ефективності соціальних інвестицій використано в 

діяльності ПАТ «Кременчуцький завод металевих виробів» (акт впровадження 

від 28 квітня 2016 р.). 

Методичні розробки, запропоновані в дисертації, використовуються в 

навчальному процесі Навчально-наукового інституту перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів Українського державного університету 

залізничного транспорту при викладанні дисциплін «Регіональна економіка», 

«Інфраструктура ринкової економіки», «Міжнародна економіка», 

«Транснаціональні корпорації», «Забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств» і при виконанні випускних робіт спеціалістів та магістрів, що 

підтверджується актом впровадження від 19 травня 2016 р. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною працею, у якій викладено авторський підхід щодо формування 

теоретико-методичного базису та інструментарію забезпечення 

конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту.  

Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримано автором 

особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві [27, 82, 202, 232, 

249, 269, 329], у дисертації використано лише особисті ідеї і розробки. Внесок 

автора в роботи, виконані у співавторстві, наведено в списку використаної 

літератури. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дослідження протягом 2008-2016 років пройшли апробацію на 33 Міжнародних 

науково-практичних конференціях: Проблеми економіки транспорту 

(Дніпропетровськ, 2008 р.), Проблеми міжнародних транспортних коридорів та 

єдиної транспортної системи України (Коктебель, 2008 р.), Розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних 
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процесів (Донецьк, 2009), Проблеми міжнародних транспортних коридорів та 

єдиної транспортної системи України (Коктебель, 2009 р.), Проблеми 

економіки транспорту (Дніпропетровськ, 2010 р.), Проблемы экономики и 

управления на железнодорожном транспорте (Яремча, 2010 г.), Проблеми 

міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України 

(Коктебель, 2010 р.), Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної 

транспортної системи України (Коктебель, 2011 р.), Проблемы экономики и 

управления на железнодорожном транспорте (Киев, 2011 г.), Проблеми 

міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України 

(Харків, 2012 р.), Проблеми  економіки та управління на залізничному 

транспорті (Судак, 2012 р.), Проблеми міжнародних транспортних коридорів та 

єдиної транспортної системи України (Харків, 2013 р.), Соціально-економічні 

проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах (Макіївка-Ялта,                     

2013 р.), Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте 

(Судак, 2013 г.), Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті 

(Київ, 2014 р.), Проблеми міжнародних транспортних коридорів та 

корпоративної логістики (Харків, 2014 р.), Проблеми сталого розвитку 

економіки України в умовах інтеграційних процесів (Ужгород, 2014 р.), 

Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, 

ефективність (Харків, 2014 р.), Менеджмент, маркетинг, підприємництво: 

перспективні напрямки розвитку (Одеса, 2015 р.), Проблеми економіки 

транспорту (Дніпропетровськ, 2015 р.), Пошук ефективних механізмів 

промислового розвитку в контексті сучасної економічної теорії (Київ, 2015 р.), 

Проблеми сучасної економіки (Запоріжжя, 2015 р.), Сучасні концепції 

управління соціально-економічним розвитком держави (Дніпропетровськ, 2015 

р.), Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика (Харків, 2015 

р.), Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті (Одеса, 

2015 р.), Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту 

(Львів, 2015 р.), Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях 

управління: підприємство, регіон, держава (Дніпропетровськ, 2015 р.), Стратегії 
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інноваційного розвитку економіки України : проблеми, перспективи, 

ефективність (Харків, 2015 р.), Пріоритети  розвитку національної економіки в  

контексті євроінтеграційних та глобальних викликів (Харків, 2016 р.), 

Проблеми економіки транспорту (Дніпропетровськ, 2016 р.), Інноваційний 

розвиток економіки: вітчизняна та світова практика (Дніпропетровськ, 2016 р.), 

Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика (Харків, 2016 р.), 

Innovative potential of socio-economic systems : the challenges of the global world 

(Lisbon, 2016). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертаційної роботи 

викладено в 59 наукових працях, серед яких 1 одноосібна та 4 колективні 

монографії, 24 статті в наукових фахових виданнях, 3 статті у виданнях, що 

входять до науко-метричних баз даних та матеріали і тези доповідей на 33 

Міжнародних науково-практичних конференціях. Загальний обсяг наукових 

праць складає 35,9 друк. арк., з них особисто автору належить 34,5 друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи складає 478 сторінок, у т. ч. основний текст займає 371 

сторінку. Матеріали дисертації проілюстровано 58 рисунками, 31 таблицею та 

містять 7 додатків. Список використаних джерел налічує 470 найменувань. 

 

 

 

 

 


