
 



управління”, розробкою і удосконаленням існуючих підходів до застосування 

антикризових інструментів управління діяльністю підприємств.  

Тому дослідження теоретичних та практичних аспектів використання 

економічних інструментів антикризового управління діяльністю підприємств 

машинобудування є актуальною темою дисертаційної роботи. 

Актуальність проблематики дисертації, наукова та практична 

спрямованість підтверджуються її зв’язком з науково-дослідними темами 

Запорізького національного університету, зокрема з темою “Аналіз системи 

управління фінансово-економічним потенціалом підприємства і регіонів” 

(номер державної реєстрації 0110U003229), де особисто автором розроблені 

пропозиції щодо групування дестабілізуючих чинників впливу на діяльність 

підприємств, обґрунтовано методичний підхід до оцінювання рівня кризи на 

підприємствах машинобудування. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформованих у дисертації. 

 

Вивчення змісту дисертаційної роботи Корженевської Вікторії 

Миколаївни дає підстави стверджувати, що наукові положення, висновки і 

рекомендації, які містяться в ній, є достовірними і достатньо 

обґрунтованими. Зміст дисертаційної роботи охоплює основні аспекти 

обраної теми дослідження.  

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій, викладених у дисертаційній роботі, забезпечені методологією 

наукового пізнання, положеннями, що знайшли відображення у роботах 

зарубіжних та вітчизняних вчених по використанню економічних 

інструментів антикризового управління діяльністю підприємств, аналізом 

значного масиву статистичних даних.  

Вірогідність результатів дослідження підтверджена відповідною 

апробацією і схваленням на науково-практичних конференціях, а також 

впровадженням в практику діяльності підприємств машинобудування 

Запорізької області. 

 

 



Наукова новизна одержаних результатів. 
 

Найбільш вагомими результатами, що характеризуються новизною і 

розкривають суть дисертаційного дослідження, його ґрунтовність, 

масштабність та повноту, є такі:  

1. Дістало подальшого розвитку визначення поняття “криза 

підприємства”, яке, на відміну від існуючих визначень, акцентує увагу не 

тільки на циклічності виникнення кризи і на її наслідках, але і на факторах, 

які обумовлюють її настання. Під кризою підприємства автор обгрунтовує 

стан порушення параметрів “життєздатності”, який закономірно виникає на 

різних етапах життєвого циклу підприємства, супроводжується 

невідповідністю вимогам зовнішнього середовища, несе загрозу для 

можливостей функціонування та економічного розвитку підприємства через 

незалежні від діяльності підприємства зовнішні причини та залежні 

внутрішні, такі як: відсутність якісної системи антикризового управління, або 

через її неефективне застосування, помилковість та непрофесійність 

управлінських дій.  

Автором розвинуто поняття “економічні інструменти антикризового 

управління підприємством”, яке обґрунтовує їх застосування в якості засобів 

оцінювання ймовірності настання кризи, її попередження, ідентифікації, 

локалізації, нейтралізації, подолання кризових наслідків з мінімальними 

втратами, запобігання банкрутству. Такий підхід сприятиме покращенню 

організації діяльності підприємства, зміцненню економічного потенціалу та 

отримання конкурентних переваг. Уточнено визначення поняття “антикризова 

програма підприємства”, яке, на відміну від існуючих визначень, передбачає 

акцентування уваги на комплексі антикризових заходів з метою виконання 

конкретних управлінських рішень в залежності від рівня кризи на 

підприємстві. 

2. Розвинуто групування дестабілізуючих чинників впливу на 

діяльність підприємств машинобудування, а також подано узагальнену 

характеристику видів кризи на підприємствах. Такий підхід є підґрунтям для 

ідентифікації рівня кризи на підприємствах машинобудування Запорізької 

області з метою упередження кризових ситуацій та мінімізації ризиків 

економічної діяльності. 



3. Уточнено теоретичний підхід до розуміння та використання 

концепції життєвого циклу в антикризовому управлінні підприємством, який 

розкриває сутність основних стадій розвитку та рівень економічного 

потенціалу підприємства, визначає характерні для кожної стадії загрозливі 

ситуації, а також шляхи вирішення проблем за допомогою антикризових 

заходів.  

4. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання рівня 

кризи шляхом введення показника співвідношення перманентного капіталу 

та виробничих активів, що дозволило діагностувати проблемні місця в 

діяльності підприємств машинобудування, своєчасно оцінювати поточний 

стан та здійснювати контроль за рівнем кризи. 

5. Удосконалено теоретико-методичний підхід до системного 

управління кризою на підприємствах машинобудування, який охоплює 

виконання визначеного переліку стадій, починаючи з організації процесу 

управління кризою, і закінчуючи узгодженням антикризової стратегії із 

загальною економічною стратегією, що дозволило комплексно та всебічно 

підійти до процесу антикризового управління на підприємствах 

машинобудування. 

6. Удосконалено типізацію антикризової програми як основного 

економічного інструменту антикризового управління діяльністю 

підприємств машинобудування. Це обумовлює вибір найбільш відповідних 

та ефективних антикризових заходів в залежності від конкретного рівня 

кризи  

вітчизняних підприємства, сприяє їх подальшому економічному розвитку. 

7. Розвинуто науково-методичні засади прогнозування, обґрунтування 

і реалізації антикризової програми на підприємствах машинобудування, 

шляхом оптимізації складу основних антикризових заходів відповідно до 

обраної антикризової програми, які доцільно застосовувати 

у довгостроковому періоді на підприємствах машинобудування  

Запорізької області з метою мінімізації негативних проявів кризи та 

запобігання банкрутства.   

 

 



Значущість дисертації для науки та практики. 
 

Дисертаційна робота Корженевської В.М. є внеском у розвиток теорії 

та практики дослідження проблеми використання економічних  

інструментів антикризового управління діяльністю підприємств 

машинобудування. 

Отриманні у дисертаційній роботі результати, сформовані теоретичні 

положення, висновки та рекомендації характеризуються науковою цінністю і 

мають практичне значення.  

Наукове значення отриманих у процесі дослідження результатів 

полягає, перш за все, в удосконаленні сутності економічних інструментів 

антикризового управління та у розробці теоретико-методичних засад їх 

використання у діяльності підприємств машинобудування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання обґрунтованих науково-методичних положень дисертаційної 

роботи на підприємствах машинобудування, сприяння підвищенню її 

результативності. 

Висновки та рекомендації автора знайшли практичне впровадження в 

діяльності вітчизняних підприємств машинобудування таких як: 

ТОВ НВП “Хартрон-

Юком”,  ПАТ “Запоріжтрансформатор”, ПАТ “Запорізь-кий завод важкого 

кранобудування”, ПАТ “Запорізький механічний завод”, ПАТ “Мотор Січ” 

(про що свідчать відповідні довідки), а також впроваджені у навчальний 

процес економічного факультету Запорізького  

національного університету при викладанні дисциплін  

“Фінанси підприємств”, “Фінансовий аналіз” і “Управління фінансовою 

санацією та банкрутством підприємств”.  

 

Оцінка змісту роботи. 
 

Дисертаційна робота Корженевської В.М. є цілісною, логічно 

побудованою науковою працею, яка викладена чітко і ясно у науковому 

стилі. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків,  

додатків та списку використаних джерел. Основний зміст  

роботи викладено на 170 сторінках комп’ютерного тексту;  



загальний обсяг роботи складає 247 сторінок. Дисертація містить 6 додатків, 

21 рисунок, 44 таблиці. Список використаних джерел нараховує 182 

найменування. 

В цілому, дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, 

представлені висновки і пропозиції розкривають зміст одержаних 

результатів,  відповідно до поставлених завдань.  

Зміст автореферату дисертації відповідає змісту дисертаційної роботи 

та розкриває її суть. 

 

Повнота викладення наукових положень,  

висновків і рекомендацій в опублікованих працях. 
 

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено у 20 

наукових працях загальним обсягом 5,60 друк. арк., з яких особисто автору 

належить 4,25 друк. арк., у тому числі: 8 статей у наукових  

фахових виданнях (3 статті у наукових фахових виданнях  

України, які включено до міжнародних наукометричних баз, 5 статей у 

наукових фахових виданнях України), 12 тез доповідей  

за матеріалами конференцій. Положення дисертаційного  

дослідження, які складають наукову новизну, повністю висвітлені  

у фахових виданнях та обговорені на Всеукраїнських і Міжнародних 

конференціях. 

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, 

рекомендації і пропозиції належать особисто автору, є його науковим 

доробком. Особистий внесок дисертанта є достатнім. Обсяг друкованих 

праць та їх кількість відповідає встановленим вимогам  

щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук.  

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 
 

Підкреслюючи актуальність дослідження, його наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, слід звернути увагу на наступні 

зауваження до дисертаційної роботи: 



1. У підрозділі 1.1 (с. 33-41) дисертації представлено зовнішні та 

внутрішні фактори впливу на діяльність підприємств машинобудування, та 

акцентовано увагу, що їх неврахування “…може призвести до погіршення 

економічного стану підприємств машинобудування у кращому випадку, і 

навіть до його банкрутства – у гіршому випадку…”. З метою більш повного 

розкриття питання щодо використання економічних інструментів 

антикризового управління у діяльності підприємств  

машинобудування доцільно було б використати  SWOT-аналіз, це б 

дозволило б ідентифікувати сильні та слабкі сторони внутрішнього 

середовища, можливості та загрози зовнішнього середовища.  

2. Для конкретизації запропонованих автором у підрозділі 1.1 

дисертаційної роботи видів кризи (с. 45, табл. 1.4), необхідно було глибше 

дослідити існуючі теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до 

цієї проблеми. 

3. З огляду на те, що узагальнена характеристика видів кризи 

підприємств (с. 45, табл. 1.4) та обґрунтування шляхів виходу здійснювались 

автором за умови врахування внутрішніх та зовнішніх змін динамічного 

середовища, доцільно було б приділити більше уваги дослідженню 

реструктуризаційних змін безпосередньо на підприємствах. 

4. Автор на с. 93 (рис. 2.2) згрупував фінансові результати до 

оподаткування діяльності вітчизняних підприємств машинобудування за 

період 2009-2016 рр. На наш погляд, аналізуючи тенденції змін  

ефективності діяльності підприємств машинобудування (особливо тих, які 

отримали збиток), доцільно було конкретизувати причини змін. 

5. На нашу думку, ілюстрації здобутків автора сприяло б застосування 

превентивних економічних інструментів антикризового управління не лише 

на підприємствах машинобудування Запорізької регіону (с. 120, с. 135), а й 

на підприємствах машинобудування інших регіонів України. 

6. В дисертаційній роботі автором удосконалено науково-методичний 

підхід до оцінювання рівня кризи шляхом введення показника 

співвідношення перманентного капіталу та виробничих активів, що дозволяє 

покращувати ефективність використання наявних ресурсів та підвищувати 

економічну стійкість підприємств (с. 132-134). На нашу думку, доцільно 



було уточнити особливості застосування показника співвідношення 

перманентного капіталу задля покращення управління фінансовою стійкістю 

підприємств; конкретизувати за рахунок яких факторів зростає рівень 

економічної стійкості підприємства. 

7. Одним з економічних інструментів антикризового управління 

діяльністю підприємств є обґрунтовані антикризові стратегії (с. 100, 

рис. 2.3). Автором удосконалено теоретико-методичний підхід до 

системного управління кризою на підприємствах машинобудування (с. 152), 

який передбачає узгодження антикризової стратегії із загальною 

економічною стратегією підприємства. Однак, на наш погляд, доцільно було 

б, крім рекомендацій автора щодо застосування конкретних антикризових 

програм на підприємствах машинобудування Запорізької області, також 

визначити антикризову стратегію для кожного досліджуваного 

підприємства.  

8. Автором запропоновано розрахунок різних показників фінансово-

економічного стану, процес визначення рівня загроз внутрішнього і 

зовнішнього середовища з метою визначення рівня кризи та подальшого 

вибору антикризової програми на підприємствах машинобудування (с. 169, 

табл. 3.2). Дані рекомендації є корисними та обґрунтованими, однак, на наш 

погляд, для пришвидшення процесу прийняття управлінських рішень 

доцільно було б додатково розробити програмний комплекс здійснення 

вибору антикризової програми залежно від рівня кризи на підприємствах 

машинобудування.  

Однак, наведені зауваження та дискусійні моменти мають частковий 

характер і не зменшують загальної теоретичної та науково-практичної 

значущості, а також позитивної оцінки дисертаційної роботи, яка представляє 

собою завершену наукову працю. 

 

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам МОН України. 
 

В цілому, дисертаційна робота Корженевської В.М. є самостійною, 

завершеною науковою працею, виконана із використанням сучасних методів 

наукового дослідження, є результатом наукового пошуку автора із 

достатньою    обґрунтованістю   та      аргументованістю       запропонованих  



 

 


