
 



актуальних праць вітчизняних та зарубіжних науковців, що дозволило автору 

сформувати сучасне бачення проблеми та ґрунтовно підійти до розв’язання 

завдань, визначених у дисертаційній роботі.  

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 

підтверджується використанням інформаційної бази дослідження, а саме: 

офіційна статистична інформація; звітність та первинна документація 

підприємств України; річна бухгалтерська та оперативна звітність 

промислових підприємств України; нормативно-правові акти; публікації 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Варто відзначити, що список використаних 

джерел в дисертаційній роботі складається з 232 найменувань.  

Автором дисертаційної роботи чітко сформульовано та визначено мету 

і завдання дослідження, обґрунтовано необхідність використання 

методологічних, методичних, теоретичних підходів з метою їх виконання, 

розроблено та апробовано результати дисертації, що дозволило вирішити ряд 

окреслених проблем. Доцільно відзначити, що завдання дослідження, 

положення наукової новизни, висновки дисертаційної роботи є логічно 

побудованими та взаємопов’язаними. Висновки за розділами та загальні 

висновки становлять єдине ціле, а результати дослідження можуть бути 

використані у практичній діяльності підприємств промисловості. 

З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті 

результати, які отримано автором особисто.  

Дисертаційна робота Каміньської Б. виконана на належному 

теоретичному, методологічному і методико-прикладному рівні та є 

завершеним науковим дослідженням. Автор дисертації має високий рівень 

наукової компетентності, що пояснюється послідовною структурою побудови 

дисертаційного дослідження, всеохоплюючим характером вирішення 

поставленої проблеми та змістом самої роботи. Основні наукові положення, 

висновки та результати дисертації є достовірними та обґрунтованими про що 

свідчить використання загальнотеоретичних, спеціальних, 

міждисциплінарних методів наукового дослідження, серед яких використані 

такі: діалектичного пізнання, дедукції та індукції – для постановки проблем 

дослідження, вивчення та деталізації об’єкта дослідження (підрозділи 1.1, 1.3); 

морфологічного аналізу – при уточненні понятійно-категоріального апарату 

дослідження (підрозділ 1.1); абстрактно-логічного підходу – при 

теоретичному узагальненні та формулюванні висновків (підрозділи 1.2, 2.2, 

2.3); статистичного аналізу – при виявленні основних тенденцій розвитку 

машинобудування України та особливостей розвитку промислових 

підприємств (підрозділ 1.2); функціонального синтезу – при формуванні 

концептуальних засад антисипативного управління розвитком промислових 

підприємств за сучасних умов господарювання в (підрозділ 1.3); ситуаційного, 

системного, синергетичного та ієрархічного підходу – при розробці та 

реалізації заходів з антисипативного управління розвитком промислових 

підприємств за сучасних умов господарювання (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3, 3.4); 

економіко-математичного моделювання – при розробці моделей 



антисипативного управління розвитком промислового підприємства за 

сучасних умов господарювання (підрозділи 2.2, 3.1, 3.2, 3.3).  

Таким чином, можна стверджувати, що результати отримані в процесі 

наукового дослідження Каміньської Б. та опубліковані в дисертації, 

авторефераті та публікаціях мають високий ступінь обґрунтованості і мають 

наукову достовірність, а також підтверджуються і тим, що вони доповідалися 

та схвалені на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях  

З точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи «Антисипативне управління розвитком 

промислових підприємств за сучасних умов господарювання» повністю 

відповідає її змісту. 

 

Структура дисертаційної роботи та зміст її основних положень 

 

Загальний обсяг дисертації складає 236 сторінок, із них 168 сторінок 

займає основний текст роботи. Загалом дисертаційна робота складається зі 

вступу, 3 розділів, 11 підрозділів, висновків, списку використаних джерел з 

232 найменувань. 

У першому розділі – “Теоретико-методичні аспекти антисипативного 

управління розвитком промислового підприємства за сучасних умов 

господарювання” – досліджено базові положення теорії управління і механізм 

її дії з точки управління за слабкими сигналами, уточнено сутність поняття 

“антисипативне управління розвитком промислових підприємств”; 

досліджено особливості управління наслідками кризи на промислових 

підприємствах в залежності від оперативності реагування на слабкі сигнали; 

розвинуто концептуальні положення антисипативного управління розвитком 

промислових підприємств, досліджено етапи їх формування. 

У другому розділі – “Аналіз стану  антисипативного управління 

розвитком промислових підприємств за сучасних умов господарювання” – 

досліджено динаміку розвитку промислового виробництва на базі проведення 

порівняльної характеристики Україна-Польща; запропоновано методику 

проведення аналізу потенціалу розвитку промислових підприємств в 

антисипативному управлінні з метою подальшого використання результатів 

аналізу при формуванні стратегії розвитку; удосконалено підхід оптимізації 

рішень в антисипативному управлінні розвитком промислових підприємств. 

У третьому розділі – “Реалізація організаційно-економічних заходів  

антисипативного управління розвитком промислових підприємств за сучасних 

умов господарювання” – удосконалено організаційне забезпечення 

проведення перевірок при антисипативному управлінні на промислових 

підприємствах; розроблено підхід прогнозування відшкодування компенсації 

наслідків реалізації сигналів в антисипативному управлінні на підприємствах 

промисловості; удосконалено функції контролю витрат та часу на обробку 

сигналів в антисипативному управлінні. 

 



Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 

 

Дисертаційна робота Каміньської Б. містить низку положень, висновків, 

рекомендацій та результатів, яким притаманна наукова новизна та практична 

значущість. Відповідно новизна викладена логічно, послідовно та системно. 

Представлені в дисертаційній роботі результати мають високий рівень 

теоретичної, методичної та методологічної обґрунтованості.  

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи та автореферату 

дозволило чітко визначити ключові положення, пропозиції, висновки автора, 

що містять елементи наукової новизни. Загалом, серед результатів здійсненого 

дослідження заслуговує на увагу запропонований автором 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 (с. 46-58). 

Виконані дослідження існуючих підходів дозволили автору 

удосконалити модель контролю в антисипативному управлінні промисловими 

підприємствами, на основі використання інструментів лінійного 

програмування, що, на відміну від існуючих, забезпечує визначення 

контрольної суми витрат на компенсацію впливу очікуваних сигналів про 

зміну стану зовнішнього середовища та мінімізації часу на їх обробку та вибір 

управлінських рішень (с. 153-164).  

Автором систематизовано та розширено науково-методичний підхід до 

прогнозування відшкодування компенсації наслідків реалізації сигналів в 

антисипативному управлінні на промислових підприємствах (с. 140-152). 

У дисертаційній роботі автором удосконалено методичний підхід до 

оптимізації рішень в антисипативному управлінні розвитком промислових 

підприємств, який полягає у виборі найбільш прийнятних варіантів реагування 

на сигнал про зміну стану оточення підприємства згідно встановлених 

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

Важливим науковим здобутком дисертанта є удосконалений понятійний 

апарат з теорії розвитку та теорії антикризового управління, а саме уточнено 

сутність поняття «антисипативне управління розвитком промислових 

підприємств», (с. 28-43). 

У дисертаційній роботі автором також удосконалено модель 

організаційного забезпечення проведення перевірок при антисипативному 

управлінні на промислових підприємствах в якості складових якого обрано 

об’єкти, суб’єкти, перевірок, з урахуванням встановлення зони 

відповідальності та повноважень між ними (с. 130-139). 

Розвинуто методичний підхід до проведення аналізу потенціалу 

розвитку промислових підприємств в антисипативному управлінні, що 

включає аналіз основних складових потенціалу (виробництво, персонал, 

інвестиції) та сигналів зовнішнього середовища за сферами прояву (с. 98-112). 

 



Таким чином, теоретичні, методичні і практичні положення 

дисертаційної роботи Каміньської Б. розвивають теоретичне розуміння 

сутності антисипативного управління розвитком промислових підприємств за 

сучасних умов господарювання. 

 

Теоретична цінність і практична значущість результатів дослідження 

 

Для економічної науки теоретичне значення отриманих результатів 

полягає у розроблені організаційних та методичних пропозицій щодо 

антисипативного управління розвитком промислових підприємств за сучасних 

умов господарювання. Практична цінність для підприємства полягає у 

можливості використання запропонованих концептуальних положень 

антисипативного управління, які структуровано за організаційним, 

інструментальним та результативним рівнями, що дає можливість 

мінімізувати ризики та реалізувати потенційні можливості розвитку 

промислового підприємства, підвищити рівень його якості та ефективності 

при проведенні антикризової політики. 

Основні результати дослідження знайшли практичне застосування у 

діяльності таких підприємств: 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.). 

Все вищеозначене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження має наукове і прикладне значення. 

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих наукових 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 13 наукових праць загальним обсягом 6,29 друк. арк. 

(особисто автору належить 3,63 друк. арк.), зокрема: 1 колективна монографія 

5 статей у наукових фахових виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, з них 1 в Web of Science, 3 статті у наукових 

виданнях інших держав), 4 тез доповідей за матеріалами конференцій.  

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

захист, одержано автором самостійно. З наукових праць, виданих у 

співавторстві, використано лише ті матеріали, які є результатом особистого 

внеску здобувача. В опублікованих працях достатньою мірою відображено 

сутність результатів виконаного дослідження та їх наукову новизну. Основні 

положення і наукові результати, що представлені у дисертаційній роботі 

Каміньської Б., доповідалися й отримали позитивну оцінку на 4-х 



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.  

 

Відповідність теми дисертації профілю спеціальності 

 

Дисертаційна робота виконана державною українською мовою, якою 

автор володіє на високому рівні. Стиль написання дисертації відповідає 

вимогам, що висуваються до наукових праць такого рівня, а також 

характеризується послідовністю, логічністю, обґрунтованістю. Структура 

дисертації повністю узгоджується з її назвою, метою, і завданнями 

дослідження. Результати дисертаційної роботи відповідають спеціальності 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності).  

 

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. Вимагає доопрацювання авторська думка щодо проведення аналізу 

потенціалу розвитку промислового підприємства в антисипативному 

управлінні (рис. 2.19, с.99) за визначеними складовими: ринкові можливості, 

кадри та інвестиційне забезпечення. 

2. При побудові науково-методичного підходу оптимізації рішень в 

антисипативному управлінні розвитком промислових підприємств (рис. 2.20, 

с.124) доцільно деталізувати процес ідентифікації виявленого сигналу за 

потужністю його впливу та сферами прояву в діяльності промислового 

підприємства.  

3. З представленої матриці розподілу відповідальності при проведенні 

перевірок в антисипативному управлінні (табл. 3.1, с. 132) не виражено 

контрольну функцію на підготовчих етапах проведення перевірок та 

запобіжних заходів в антисипативному управлінні. 

4.  Карту процесу «Організаційне забезпечення проведення перевірок 

при антисипативному управлінні на промислових підприємствах» (рис. 3.1, с. 

139) не розкрито з точки зору інтеграції з іншими процесами антисипативного 

управління на промисловому підприємстві. 

5. З представленого автором підходу прогнозування відшкодування 

компенсації наслідків реалізації сигналів в антисипативному управлінні на 

промислових підприємствах (рис. 3.2, с. 148) не зрозуміло яким чином 

відбувається збір первинних даних для побудови прогнозних оцінок.   



 


