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Дипломна робота на тему: «Управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства (на
прикладі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»)» містить 120 сторінок, 38 таблиць, 25 рисунків, 30 формул, 2
додатки. Перелік посилань нараховує 61 найменування.
Актуальність теми дослідження зумовлене зниженням рівня технологічної конкурентоспроможності
вітчизняних пілприємств чорної металургії під впливом низької інвестиційної активності, обмеженості
попиту на науково-технічні досягнення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дипломну роботу ОКР «магістр» виконано
в НТУУ «КПІ» (м. Київ) відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри менеджменту. Результати
дослідження, проведеного в роботі, є частиною наукової теми: «Стратегічне управління інноваційним
розвитком промислових підприємств» (№ 1701U02070921) – внесок автора полягає в обґрунтуванні
ефективних інструментів та удосконаленні практичних рекомендацій щодо формування та реалізації
організаційно-економічного механізму управління технологічною конкурентоспроможностю металургійного
підприємства.
Мета роботи полягає у визначенні ефективних інструментів та удосконаленні практичних
рекомендацій щодо формування та реалізації організаційно-економічного механізму управління
технологічною конкурентоспроможністю металургійного підприємства.
Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення наступних завдань:
проаналізувати теоретичні засади технологічної конкурентоспроможності, її походження, сутність та
особливості як нової форми конкурентної боротьби суб'єктів ринку;
систематизувати особливості управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства;
визначити методичні підходи до оцінки рівня технологічної конкурентоспрможності промислового
підприємства;
проаналізувати вітчизняний ринок чорної металургії щодо технологічної конкурентоспроможності;
визначити основні орієнтири формування технологічних конкурентних переваг металургійних підприємств;
економічно оцінити і спрогнозувати наслідки впровадження запропонованого інноваційного проекту та
визначити його вплив на ефективність технологічної конкурентоспроможності підприємства.
Об’єктом дослідження є процес управління технологічною конкруентоспроможністю підприємства
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в умовах сучасної конкурентної боротьби. Предметом дослідження є
принципи, методи оцінки і інструменти управління технологічною конкурентоспроможністю ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг».
Методи дослідження. У дипломній роботі використано методи аналізу і синтезу, логічного та
історичного узагальнення. Для оцінки ефективності інноваційної діяльності застосований аналіз фінансових
коефіцієнтів та індикаторів інноваційної діяльності.
Наукова новизна дослідження полягає у такому:
визначено характерні особливості формування технологічної конкурентоспроможності підприємства, що
дозволило виявити та обґрунтувати ключові елементи для побудови цілісного механізму управління
технологічною конкурентоспроможністю промисловго підприємства;
запропонована модель формування технологічної конкурентоспроможності металургійного підприємства.
Практична значущість. Розроблені рекомендації та пропозиції були представлені на розгляд
керівництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», де було визнано можливість практичного застосування
запропонованого механізму для підвищення ефективності власної інноваційної діяльності (акт впровадження
№ 220/12 від 23.12.2015).
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні
результати дослідження доповідались на VI Всеукраїнській науково-практичній
конференції – «Сучасні підходи до управління підприємством», (Київ, 23 квітня 2015
р.).
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