
 



антисипативного управління є актуальною та своєчасною. Такою, що 

відповідає сучасним потребам теорії та практики.  

Дисертацію виконано відповідно до тематики науково-дослідної 

роботи факультету Запорізького національного університету за темою №3/17 

«Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та 

забезпечення національної фінансово-економічної безпеки» (номер 

державної реєстрації 0117U000512), де автором розроблено розроблено 

науково-методичний підхід щодо управління наслідками кризи промислових 

підприємств з урахуванням можливості реагування в різні моменти часу, 

який базується на моделях оцінювання втрат від кризи, витрат на її 

приборкання, ранжування криз за небезпечністю, а також знаходження 

оптимального моменту початку реалізації антикризових заходів. 

 

2.Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Аналіз змісту дисертаційної роботи та автореферату  дає можливість 

стверджувати, що сформовані автором висновки і рекомендації, 

запропоновані наукові положення характеризуються достатньо високим 

рівнем достовірності та обґрунтованості. Це підтверджується проведеним 

автором  ґрунтовним аналізом праць вітчизняних та зарубіжних вчених-

економістів, що відповідають визначеній тематиці дисертаційного 

дослідження: щодо проблем теорії розвитку та антисипативного управління, 

обґрунтування концептуальних положень антисипативного управління 

розвитком промислових підприємств, дослідження особливостей управління 

наслідками кризи промислових підприємств, оптимізації рішень в 

антисипативному управлінні розвитком промислових підприємств тощо. 

Автором в процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні 

методи. Достовірність одержаних результатів підтверджується аналізом 

значного масиву офіційного статистичного матеріалу, проведеною 

апробацією одержаних результатів на міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях, друком у наукових виданнях, впровадженням 



авторських пропозицій у діяльність промислових підприємств, що 

підтверджується довідками про впровадження. 

 

3. Структура та зміст дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота логічно структурована, складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації складає 232 сторінки, з них основний текст 

викладений на 168 сторінках. За змістом, структурою, обсягом, стилем 

викладання, послідовністю та аргументованістю викладання матеріалів 

дослідження дисертаційна робота повною мірою відповідає вимогам до 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 

вимогам Міністерства освіти і науки України. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методичні 

аспекти антисипативного управління розвитком промислових підприємств за 

сучасних  умов господарювання» (с. 28-70) проведено узагальнення 

тематичних матеріалів наукових і інших джерел, розглянуто сутність 

антисипативного управління розвитком промислового підприємства (с. 28-

43) та управління наслідками кризи на промислових підприємствах в 

залежності від оперативності реагування на слабкі сигнали (с. 43-58), 

досліджено концептуальні положення антисипативного управління 

розвитком промислових підприємств (с. 59-69). 

У другому розділі дисертаційної роботи «Аналіз стану антисипативного 

управління розвитком промислових підприємств за сучасних умов 

господарювання» (с. 74-126) проаналізовано динаміку розвитку 

промислового виробництва в порівнянні Україна-Польща (с. 74-94), 

використано удосконалений методичний підхід до проведення аналізу 

потенціалу розвитку промислових підприємств в антисипативному 

управлінні (с. 95-112), досліджено методичний підхід до оптимізації рішень в 

антисипативному управлінні розвитком промислових підприємств (с. 112-

126). 



У третьому розділі дисертаційної роботи «Реалізація організаційно-

економічних заходів  антисипативного управління розвитком промислових 

підприємств за сучасних умов господарювання» (с. 129-164) удосконалено 

організаційне забезпечення проведення перевірок при антисипативному 

управлінні на промислових підприємствах (с. 129-139); розроблено науково-

методичний підхід до прогнозування відшкодування компенсації наслідків 

реалізації сигналів в антисипативному управлінні на промислових 

підприємствах (с. 140-152); досліджено функції контролю витрат та часу на 

обробку сигналів в антисипативному управлінні (с. 153-164); здійснено 

перетворення інформації в системі комунікаційних процесів в умовах 

антисипативного управління розвитком промислових підприємств (с. 165-

175); проведено практичну реалізацію концепції антисипативного управління 

розвитком промислових підприємств (с. 176-193).  

Зроблені автором висновки і рекомендації логічно випливають із 

проведеного дослідження. 

 

4. Наукова новизна одержаних результатів. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи та автореферату 

дозволило у сформульованих автором положеннях роботи  виокремити 

елементи наукової новизни, чітко визначити основні положення, висновки і 

пропозиції автора, що відображають належний науковий рівень дисертанта.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в опрацюванні 

теоретичних, методичних і практичних положень  антисипативного 

управління розвитком промислових підприємств за сучасних умов 

господарювання та розробці практичних рекомендацій щодо реалізації 

стратегічних заходів в сфері антикризового управління на підприємствах 

промисловості.  

Сутність наукової новизни основних результатів дослідження 

Каміньської Б. полягає в наступному: 

1. Дисертантом розроблено науково-методичний підхід щодо 

управління наслідками кризи промислових підприємств з урахуванням 



можливості реагування в різні моменти часу, який базується на моделях 

оцінювання витрат через наслідки невчасного реагування на слабкі сигнали 

щодо наближення кризи та термінів здійснення антикризових заходів (с. 46-

58).  

2. Удосконалено модель контролю в антисипативному управлінні 

промисловими підприємствами, за рахунок адекватного реагування на 

можливі загрози не в момент їх безпосередньої реалізації, а превентивно, як 

за вартістю його реалізації, так і за часом, необхідним для його впровадження 

з метою усунення ймовірності настання виявленого сигналу про кризу. 

Використання удосконаленої моделі контролю в антисипативному управлінні 

промисловими підприємствами забезпечує оптимальний вибір управлінських 

рішень шляхом визначення контрольної суми витрат на компенсацію впливу 

очікуваних сигналів про зміну стану зовнішнього середовища та мінімізації 

часу на їх обробку (с. 153-164). 

3. Для визначення функції розподілу ймовірності очікуваної події 

удосконалено науково-методичний підхід до прогнозування відшкодування 

компенсації наслідків реалізації сигналів в антисипативному управлінні на 

промислових підприємствах на базі статистичного методу розрахунку 

величини збитків від настання подій. Перевагами запропонованого підходу є 

можливість маневрування фінансовими коштами, вивільненими з бюджету, 

передбаченого для реагування на виявлені сигнали про зміну стану 

зовнішнього середовища (с. 140-152). 

4. Удосконалено методичний підхід до оптимізації рішень в 

антисипативному управлінні розвитком промислових підприємств, підхід 

враховує альтернативні рішення та полягає у виборі найбільш прийнятних 

варіантів реагування на сигнал про зміну стану оточення підприємств, що 

забезпечує максимізацію загальної ефективності використання бюджету з 

компенсації впливів зовнішнього середовища згідно встановлених обмежень 

за вартістю та очікуваною корисністю дії (с. 112-126). 

5. Дістав подальшого розвитку понятійний апарат з теорії розвитку та 

теорії антикризового управління, а саме уточнено сутність поняття 



«антисипативне управління розвитком промислових підприємств», яке 

розглянуто як процес сканування та розпізнавання сигналів про зміну стану 

зовнішнього середовища, що матиме вплив на виробничу, кадрову, 

фінансову та збутову діяльність підприємств, на основі застосування методів 

ітерації, аналізу, прогнозування та оптимізації управлінських рішень з 

обробки сигналів, що надходять, з урахуванням їх амбівалентності та рівня 

шуму (с. 28-43). 

6. Розроблено модель організаційного забезпечення проведення 

перевірок при антисипативному управлінні на промислових підприємствах, 

на базі виділеної функціональної робочої групи, для якої розроблено 

поетапний організаційний процес проведення перевірок в рамках 

антисипативного управління та контролю отриманих результатів, з 

урахуванням встановлення зони відповідальності та повноважень між 

об’єктами та суб’єктами перевірок (с. 130-139). 

7. Розвинуто методичний підхід до проведення аналізу потенціалу 

розвитку промислового підприємства в антисипативному управлінні, що 

включає аналіз виробництва, персоналу, інвестицій та сигналів зовнішнього 

середовища за сферами прояву, що дає можливість обрати найбільш 

оптимальну стратегію розвитку з урахуванням масштабності впливу сигналів 

та визначити вразливість підприємства в залежності від зміни стану окремих 

секторів його оточення (с. 98-112). 

Таким чином, представлені у дисертаційній роботі результати 

дослідження мають наукову новизну і спрямовані на вирішення важливої 

наукової проблеми –  розроблення теоретичних, методичних та практичних 

засад антисипативного управління розвитком промислових підприємств. 

 

5. Відображення висновків і пропозицій в роботах, опублікованих 

автором дисертації.  

Основні положення і результати дисертаційної роботи, відповідно до 

чинних вимог, викладені у статтях, виданих у фахових наукових виданнях (у 

т.ч. таких, що внесені до міжнародних наукометричних баз даних), а також у 



друкованих матеріалах наукових конференцій. Зокрема, за темою 

дисертаційної роботи автором опубліковано 13 наукових праць, з них 1 

стаття у колективній монографії, 5 статей у наукових фахових виданнях 

України (1 з них – у виданні наукометричної бази даних Web of Science, 4 – у 

виданнях інших наукометричних баз даних), 3 статті у наукових періодичних 

виданнях інших держав (1 стаття у виданні, що входить до міжнародних 

наукометричних баз даних), 4 тез доповідей за матеріалами конференцій. 

Загальний обсяг публікацій – 6,29 друк. арк. (особисто автору належить 3,63 

друк. арк.). 

Опубліковані результати наукового дослідження відповідають 

встановленим вимогам, в них викладено основні  положення дисертаційної 

роботи.  

 

6. Теоретична та практична цінність результатів дослідження. 

Дисертаційна робота Каміньської Б. є вагомим внеском у розвиток 

теорії та практики економічної науки.  

Отриманні у дисертаційній роботі результати, сформовані наукові 

положення, висновки та рекомендації є достатньо глибоко аргументованими 

та отримані при використанні сучасних методів наукових досліджень.  

У дисертаційній роботі Каміньська Б. вирішила актуальну наукову 

проблему. Одержані у дисертації наукові результати, концептуальні 

положення, методичні підходи й моделі антисипативного управління 

розвитком промислових підприємств знайшли практичне застосування на: 

ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» (довідка №11/129 від 

29.11.2017 р.), ПАТ «Запорізький механічний завод» (довідка №494/19 від 

19.04.2018 р.), ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» 

(довідка №012/04 від 04.02.2019 р.).  

Висновки та пропозиції дисертанта враховані у роботі Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної 

адміністрації (довідка №06/19-1330 від 12.03.2019 р.), а також впроваджені у 

навчальний процес економічного факультету Запорізького національного 



університету при викладанні дисциплін «Антикризове управління 

корпорацією», «Стратегічне управління», «Управління ризиками», 

«Управління фінансової санацією та банкрутство підприємств» (довідка 

№01.01-13/188 від 22.12.2018 р.). 

 

7. Ідентичність змісту автореферату та основних положень 

дисертації. 

Автореферат дисертації відповідає встановленим вимогам Міністерства 

освіти і науки України до дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук (зокрема, пунктам 9, 11, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами)). Зміст 

автореферату повною мірою відображає основні положення, висновки і 

пропозиції дисертаційної роботи, достатньо ґрунтовно розкриває всі 

положення наукової новизни, представлені у дисертації, дає повне уявлення 

про здобутки наукової роботи, що виносяться на захист. 

 

8. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

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

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. Робота 

відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). За обсягом і 

оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, що встановлені МОН 

України до кандидатських дисертацій. 

 

9. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Підкреслюючи актуальність дослідження, його наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, слід зазначити наступні 

зауваження до дисертаційної роботи в порядку викладення результатів 

дослідження: 



1. На с. 28-33 автором представлено результати діалектичного аналізу 

поняття «розвиток», «розвиток підприємства». На нашу думку даний аналіз 

доцільно доповнити з точки зору зарубіжного досвіду та теорії.  

2. При виборі антикризових заходів в залежності від оперативності 

реагування на слабкі сигнали (рис. 1.1, с. 47) не зрозумілим є часовий 

горизонт планування та реалізації обраних заходів, що доцільно було б 

уточнити. 

3. Не зрозуміло за яким принципом відбулось ранжування в залежності 

від втрат, витрат на подолання та близькості моменту виникнення очікуваних 

криз при розробці інтегральної кількісної оцінки небезпечності кризи 

(табл. 1.4, с. 57). 

4. Для підтвердження логічного взаємозв’яку, підлягають 

доопрацюванню інформаційні потоки між рівнями відображення 

концептуальних положень антисипативного управління розвитком 

промислових підприємств за сучасних умов господарювання (рис. 1.4, с. 66). 

5. При визначенні динаміки розвитку промислового виробництва на 

основі  порівняльної характеристики Україна-Польща (п. 2.1) доцільно було б 

також провести додаткове дослідження з приводу існуючих та потенційних 

ринків збуту для промислової продукції двох країн, що б підкреслило 

масштабність дослідження. 

6. Дисертантом представлено схему аналізу потенціалу розвитку 

промислового підприємства в антисипативному управлінні (рис. 2.19, с. 99), 

але не зрозуміло які саме напрямки стратегії антисипативного управління 

розвитком промислового підприємства слід обирати керівництву за 

отриманими результатами аналізу. 

7. На базі удосконаленої моделі контролю в антисипативному 

управлінні промисловими підприємствами (с. 153-164), стає можливим 

забезпечувати оптимальний вибір управлінських рішень шляхом визначення 

контрольної суми витрат на компенсацію впливу очікуваних сигналів про 

зміну стану зовнішнього середовища та мінімізації часу на їх обробку. Було б 



доцільно обґрунтувати, чому саме модель реалізовано за допомогою 

використання інструментів лінійного програмування. 

8. Автором розвинуто методичний підхід до проведення аналізу 

потенціалу розвитку промислового підприємства в антисипативному 

управлінні, що включає аналіз виробництва, персоналу, інвестицій та 

сигналів зовнішнього середовища за сферами прояву, що дає можливість 

обрати найбільш оптимальну стратегію розвитку з урахуванням 

масштабності впливу сигналів (с. 98-112), але автор поза увагою залишив 

аналіз впливу екзогенних факторів розвитку, зосереджуючись лише на 

аналізі основних складових потенціалу (виробництво, персонал, інвестиції). 

Вважаємо, що в даному випадку позиція автора потребує пояснення.  

  

10. Загальний висновок по дисертаційній роботі 

Дисертаційна робота Каміньської Божени, виконана з використанням 

сучасних методів наукового дослідження, є самостійним результатом 

наукового пошуку автора, має достатній ступінь обґрунтованості та 

аргументованості запропонованих рекомендацій; містить елементи наукової 

новизни та важливі практичні рекомендації, частина яких реалізується у 

практиці діяльності промислових підприємств у процесі формування системи 

антисипативного управління розвитком. Робота має чітку логічну структуру. 

Виконане дослідження має достатньо високий теоретичний, методичний та 

прикладний рівень. Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації та 

повністю висвітлює її основні положення. 

Враховуючи актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна 

робота Каміньської Божени на тему «Антисипативне управління розвитком 

промислових підприємств за сучасних умов господарювання» відповідає 

вимогам МОН України та пунктам 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами), а її автор заслуговує на присудження  



 


