
 

 

 

 



 

 

економічним потенціалом підприємства і регіонів” (номер державної 

реєстрації 0110U003229), де автор дослідила науково-методичні засади 

використання економічних інструментів антикризового управління 

діяльністю підприємств машинобудування.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Детальний аналіз змісту дисертації, автореферату та публікацій 

Корженевської В.М., дозволяє зробити висновок про високу ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Перш за все, вони опираються на сучасні теоретичні та практичні 

економічні дослідження з питань використання економічних інструментів 

антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування. 

Проаналізований автором значний обсяг результатів досліджень вітчизняних та 

іноземних вчених дозволив сформувати сучасне бачення проблеми та 

ґрунтовно підійти до розв’язання визначених у дисертаційній роботі завдань.  

Для досягнення мети дослідження, автором було використано метод 

узагальнення наукового досвіду та термінологічного аналізу, аналізу і 

синтезу, індукції та дедукції, системний підхід, статистичний метод обробки 

даних, метод групування, метод порівняння, метод системного аналізу, 

коефіцієнтний метод, рейтинговий метод, метод порівняння та логічного 

узагальнення 

Ознайомлення зі змістом роботи дозволяє стверджувати, що мету 

дослідження досягнуто, а завдання роботи виконані у повному обсязі. Цьому 

сприяли, зокрема, і логічна послідовність проведеного дослідження, чіткість 

викладання матеріалу як усієї роботи, так і кожного з її трьох розділів. 

У кожному з розділів та підрозділів роботи дисертант виклала результати, 

що становлять значний науковий інтерес та є обґрунтованими і достовірними. 

Так, у першому розділі «Теоретико-методичні основи антикризового 

управління діяльністю підприємств» автор дає поняття кризи, її сутність, 

причина виникнення та вплив на діяльність підприємств, визначаючи головні 



 

 

зовнішні та внутрішні деталізуючи фактори (с. 33-41). Автор робить висновок 

про необхідність спостереження за підприємством для розпізнавання кризи та 

опису стадії поширення кризових явищ на підприємстві (с. 31-47), узагальнює 

види криз на підприємстві (с. 45). Такий підхід дозволив автору розробити 

теоретичні засади антикризового управління діяльністю підприємства з 

використанням концепції життєвого циклу підприємства (с. 72-79) та 

визначення поняття «антикризове управління підприємством», його характерні 

риси та прийоми (с. 52-55) і сформувати напрями антикризової політики 

підприємства (с. 56-59) та науково обґрунтувати теоретико-методичні основи 

формування системи антикризового управління підприємством (с. 65-70). 

У другом розділі «Особливості використання економічних інструментів 

антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування»  автор на 

підставі аналізування показників діяльності підприємств описує основні ознаки 

і причини кризового стану вітчизняних підприємств машинобудування (с. 82-

96), що дозволяє розробити підходи до обґрунтування вибору економічних 

інструментів антикризового управління діяльністю підприємств (с. 96-102) та 

обрати моделі і визначити економічний стан низки вітчизняних 

машинобудівних підприємств (с. 103-120), апробувати застосування 

економічних інструментів в системі антикризового управління діяльністю 

машинобудівних підприємств (с. 127-148).       

У третьому розділі «Удосконалення економічних інструментів 

антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування» автором 

розроблено низку науково обґрунтованих та практично значущих рекомендацій 

щодо удосконалення економічних інструментів, зокрема: запропоновано 

методичний підхід до системного управління кризою на підприємствах 

машинобудування (с. 151-152) та спосіб його реалізації (с. 153-166); 

запропоновані типи антикризової програми, які визначають програму 

подальшого розвитку підприємства (с. 167-183) та антикризових заходів 

залежно від обраної антикризової програми. 

Таким чином, можна зазначити, що результати наукового дослідження 

Корженевської В.М., представлені в дисертаційній роботі, достатньо 



 

 

обґрунтовані і мають наукову достовірність. 

Висновки за розділами та загальні висновки логічно становлять єдине 

ціле, а результати дослідження можуть бути використані у практичній 

діяльності підприємств машинобудування. 

З точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи “Використання економічних інструментів 

антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування” 

повністю відповідає її змісту. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Корженевської В.М., 

полягає у розвитку теоретичних положень, удосконаленні методичного 

забезпечення та розробці практичних рекомендацій щодо використання 

економічних інструментів антикризового управління діяльністю підприємств 

машинобудування. 

До вагомих наукових результатів можна віднести наступні: 

на теоретичному рівні: 

– уточнено поняття економічних категорій “криза підприємства”, 

“економічні інструменти антикризового управління підприємством”, 

“антикризова програма підприємства” (с. 29, с. 99, с. 167),  які виступають 

теоретичною базою дослідження питання використання економічних 

інструментів антикризового управління діяльністю підприємств 

машинобудування; 

– у ході дослідження автором здійснено групування видів кризи, 

зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів впливу на діяльність 

підприємств машинобудування, які виокремлено в міжнародні, державні, 

галузеві фактори та фактори на рівні підприємства (с. 33-46); 

– автором уточнено теоретичний підхід до розуміння та використання 

концепції життєвого циклу в антикризовому управлінні підприємством, який 

передбачає аналіз проблем та особливостей розвитку на різних стадіях життєвого 



 

 

циклу підприємства (с. 75-79), що дозволяє розробити комплекс антикризових 

заходів з метою попередження кризи та запобігання банкрутства; 

на методичному рівні: 

–  удосконалений методичний підхід до оцінювання рівня кризи на 

підприємствах машинобудування (с. 127-134, с. 169-170, с. 176-178). Його 

застосування дозволяє оцінити рівень та глибину кризи, визначити 

ймовірність її подальшого розповсюдження, на основі чого керівництво 

підприємств може приймати обґрунтовані управлінські рішення у напрямку 

забезпечення ефективного процесу антикризового управління; 

– удосконалений методичний підхід до системного управління 

кризою на підприємствах машинобудування, що передбачає поетапне 

виконання комплексу антикризових заходів з метою профілактики, діагностики 

та ідентифікації кризи, розробки та реалізації антикризової програми, контролю 

за її виконанням, прогнозування використання антикризової програми у 

майбутньому періоді (с. 151-166) та дозволяє у кінцевому підсумку перейти на 

новий рівень економічного розвитку;  

– запропоновані типи антикризової програми як основного 

економічного інструменту антикризового управління діяльністю підприємств 

машинобудування (с. 171-175). Використання рекомендованих антикризових 

програм дозволяє уникнути можливих втрат, збитків, зменшити ризики прояву 

кризових явищ, покращити процес антикризового управління на підприємствах 

машинобудування; 

– методичний підхід до прогнозування використання антикризової 

програми на підприємствах машинобудування (с. 183-196), який дозволяє 

врахувати потенційні загрози внутрішнього та зовнішнього середовища та 

визначити програму подальшого економічного розвитку підприємств 

машинобудування. 

Таким чином, теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи 

Корженевської Вікторії Миколаївни розвивають теоретичне розуміння сутності 

економічних інструментів антикризового управління, дозволяють підприємству 

своєчасно ідентифікувати кризу, дослідити її рівень, мінімізувати наслідки, 

знизити ймовірність ліквідації підприємств. 

 

 



 

 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у подальшому 

розвитку поняття “економічні інструменти антикризового управління”, 

групуванні видів кризи та дестабілізуючих чинників впливу на діяльність 

підприємств машинобудування та розвитку теоретичного підходу до 

розуміння та використання концепції життєвого циклу в антикризовому 

управлінні підприємством.  

Прикладна цінність результатів дисертаційного дослідження 

Корженевської В.М. полягає у тому, що було запропоновано методичні підходи 

до використання економічних інструментів антикризового управління 

діяльності та здійснено їх практичне застосування на підприємствах 

машинобудування Запорізької області.  

Ознайомившись із текстом дисертаційної роботи, змістом автореферату 

та публікацій Корженевської В.М. можна стверджувати, що переважна 

більшість наукових положень, пропозицій і висновків представлених у роботі є 

обґрунтованими та не дають підстави сумніватися в їх достовірності. Наукова 

новизна та практична значущість дисертаційної роботи знайшли відповідне 

відображення у фахових наукових статтях та матеріалах апробаційного 

характеру. При цьому кількісне і якісне представлення друкованих праць 

надають авторові офіційне право публічного захисту дисертаційної роботи. З 

публікацій, що написані у співавторстві, використано тільки ті результати, які 

отримані автором особисто. 

Результати наукового дослідження використані в діяльності вітчизняних 

підприємств машинобудування, зокрема: ТОВ НВП “Хартрон-Юком” (довідка 

№V/972 від 06.12.2016 р.), ПАТ “Запоріжтрансформатор” (довідка №1/11-4634 

від 19.12.2016 р.), ПАТ “Запорізький завод важкого кранобудування” (довідка 

№105/189 від 27.12.2016 р.), ПАТ “Запорізький механічний завод” (довідка 

№26/22 від 16.01.2017 р.), ПАТ “Мотор Січ” (довідка №бух/22229 від 

07.02.2017 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін “Фінанси 



 

 

підприємств”, “Фінансовий аналіз” і “Управління фінансовою санацією та 

банкрутством підприємств” (довідка №01-15/326 від 29.12.2016 р.). 

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок про те, що 

дисертаційне дослідження має наукове та практичне значення.  

 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи й опублікованими 

працями дисертанта дозволяє стверджувати, що ключові наукові положення, 

висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, знайшли своє 

відображення у публікаціях автора.  

У відкритому друці за темою дисертації автором опубліковано 20 

наукових праць, з них: 8 статей у наукових фахових виданнях (5 статей у 

наукових фахових виданнях України, 3 статі у наукових фахових виданнях 

України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 12 тез за 

матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій – 5,60 друк. арк., з них 

особисто автору належить 4,25 друк. арк. 

Всі основні наукові положення, висновки та пропозиції, що винесені на 

захист, одержано автором самостійно. В опублікованих працях достатньою 

мірою відображено сутність результатів виконаного дослідження та їх наукову 

новизну. Основні положення і наукові результати, що представлені у 

дисертаційній роботі Корженевської В.М. доповідалися й отримали позитивну 

оцінку на 12 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, що дозволяє вважати апробацію результатів дисертаційної 

роботи достатньою. 

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи, обсяг і кількість 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук.  

 

 

 

 



 

 

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота має логічну структуру, складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.  

Загальний обсяг роботи становить 247 сторінок, із них 170 сторінок 

займає основний текст. Робота містить 21 рисунок та 44 таблиці. 

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

написана у науковому стилі, її зміст викладено у чіткій логічній формі та 

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. 

Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації. Автореферат 

достатньою мірою висвітлює основні наукові і практичні положення 

дисертаційної роботи. 

За обсягом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, що 

встановлені МОН України до кандидатських дисертацій. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Відзначаючи авторський підхід до вирішення досліджуваної 

проблематики та позитивну оцінку викладених положень, висновків і 

рекомендацій, необхідно відмітити ряд положень, які мають дискусійний 

характер та потребують додаткової аргументації, а саме:   

1. У підрозділах 1.1. та 1.2 (с. 29 та с. 52) розглянуто існуючі підходи 

науковців до визначення поняття “криза підприємства” та “антикризове 

управління підприємством”. На нашу думку, автору доцільно було б приділити 

увагу не лише дослідженню теоретичних підходів до визначення вище 

окреслених понять, але й вказати позитивні і негативні ознаки кожного з 

визначень. 

2. В підрозділі 1.1 (с. 33-41) автором досліджено основні зовнішні та 

внутрішні дестабілізуючі чинники впливу на діяльність підприємств 

машинобудування, які виокремлено в міжнародні, державні, галузеві фактори 

та фактори впливу на рівні підприємства. Проте вважаємо, що необхідно було 



 

 

проаналізувати дестабілізуючі фактори не лише за середовищем впливу, але й 

відповідно до інших класифікаційних ознак.  

3. В підрозділі 1.3 (с. 65) автором обґрунтовано важливість створення і 

впровадження на підприємстві системи антикризового управління. В роботі 

зазначено, що розглядаючи систему антикризового управління необхідно 

розглядати її складові елементи. З огляду на вищезазначене доцільно було б 

схематично зобразити систему антикризового управління та визначити основні 

види підсистем підприємства.  

4. У підрозділі 2.1 дисертаційної роботи проаналізовано стан 

вітчизняних підприємств машинобудування, головні проблеми та тенденції 

економічного розвитку, але, на наш погляд, для більш глибокого аналізу стану 

даних підприємств необхідно було б розглянути існуючі державні програми 

економічного розвитку підприємств промисловості та машинобудування на 

найближчі роки. 

5. Автором у підрозділі 2.2 (с. 100) подано узагальнення економічних 

інструментів антикризового управління діяльністю підприємств та розкрито 

сутність даних інструментів, але залишилось поза увагою питання щодо 

визначення найбільш придатних та ефективних інструментів і особливостей їх 

використання у практичній діяльності підприємств машинобудування, що 

доцільно було б навести.  

6. Автором у підрозділі 2.1 дисертаційної роботи на прикладі 

підприємств машинобудування Запорізької області було застосовано 

превентивні інструменти антикризового управління, серед яких використано 

зарубіжні та вітчизняні дискримінантні моделі оцінювання ймовірності 

банкрутства, але залишився не зрозумілим процес вибору даних моделей, за 

допомогою яких було здійснено практичні розрахунки на досліджуваних 

підприємствах. Вважаємо, що в даному випадку позиція автора потребує 

пояснення.  



 

 

7. У підрозділі 3.1 (рис. 160) дисертаційної роботи зображено процес 

формування та прийняття рішень в області антикризового  

управління підприємством, але автором недостатньо повно описано 

вищезазначений процес, не обґрунтовано і не розкрито зв’язки між його 

елементами. 

8. Автором удосконалено методичний підхід до оцінювання рівня кризи 

підприємств машинобудування, в основі якого лежить визначення 

інтегрального показника фінансово-економічного стану, який об’єднує основні 

показники діагностики діяльності підприємства (с. 178). На наш погляд, 

необхідно було б уточнити та обґрунтувати процес вибору пріоритетності 

показників методичного підходу при визначенні ваги кожного коефіцієнта для 

розрахунку загального показника фінансово-економічного стану.   

8. Загальний висновок 

Дисертаційна робота Корженевської Вікторії Миколаївни “Використання 

економічних інструментів антикризового управління діяльністю підприємств 

машинобудування” є самостійно виконаною науковою працею. Виконане 

дослідження має достатній теоретичний, методичний та практичний рівні. В 

роботі послідовно та логічно викладено матеріал, в повному обсязі розкрито та 

обґрунтовано рекомендовані авторські розробки. Тема дисертації повністю 

відповідає спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). В опублікованих працях з достатньою 

повнотою відображено зміст і основні результати дисертаційного дослідження. 

Автореферат дисертації належним чином розкриває основні її положення і 

висновки та є ідентичним дисертації за структурою та змістом. 

За науковою новизною, теоретичною й практичною цінністю одержаних 

результатів дисертаційна робота відповідає вимогам МОН України та 

пунктам 9, 11, 12  “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі 

змінами).   



 

 

 


