
 



операційною діяльністю та доцільним є розробка відповідного механізму 
формування стратегії, що сприятиме визначенню послідовності дій щодо 
розробки, вибору, впровадження стратегії на промислових підприємствах, а 
також формуванню відповідного набору антикризових заходів. З огляду на це 
дисертаційна робота Швець Ю.О., яка присвячена проблемі побудові 
механізму формування стратегії в антикризовому управлінні операційною 
діяльністю промислових підприємств є актуальною і важливою для 
підвищення ефективності виробничої, збутової діяльності, відновлення 
фінансового стану промислових підприємств як у теоретичному, так і 
практичному значенні.  

На користь наукової вагомості та актуальності дисертаційної роботи 
свідчить відповідність тематики дослідження науково-дослідній роботі 
економічного факультету Запорізького національного університету, оскільки 
дисертація виконана в межах науково-дослідної роботи факультету за 
темами: «Дослідження фінансово-економічного потенціалу Запорізької 
області» (державний реєстраційний номер 0116U004853), в рамках якої 
автором визначено фактори впливу на ефективність антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств; 

№3/17 «Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та 
забезпечення національної фінансово-економічної безпеки» (державний 
реєстраційний номер 0117U000512), де автором удосконалено механізм і 
систему антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств (довідка № 01.01-13/55 від 24.02.2020 р.).  

Також слід відзначити, що матеріали дисертаційної роботи використані 
при розробленні науково-дослідних тем Національної металургійної академії 
України за темами: «Методологія управління підприємствами різних 
організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний 
номер 0107U001146) та «Методологія соціально-економічного, 
інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей 
виробництва, підприємств та їх об’єднань» (державний реєстраційний номер 

0116U006782). Автором, зокрема, удосконалено науково-методичний підхід 

до оцінки дієвості використання механізму і системи антикризового 
управління операційною діяльністю підприємств машинобудування, 
розроблено науково-методичний підхід до оцінки впливу внутрішніх 
факторів на використання механізму формування стратегії антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств, що 
представлено у відповідній монографії «Сучасні процеси трансформації у 
бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика (зовнішньоекономічна 
діяльність, промислове виробництво та транспорт)» (довідка № 215 від 
21.11.2019 р.). 

Слід зазначити, що результати дисертації використані під час 
виконання науково-дослідної теми Громадської організації «Фінансово-

економічна наукова рада» «Управління економічною ефективністю 
діяльності підприємств» (державний реєстраційний номер 0118U000786), в 



межах якої автором удосконалено концепцію антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств, розроблено механізм 
формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств (довідка № 0403/20-10 від 04.03.2020 р.).   

 

2. СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ, 
ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ, ЇХ ДОСТОВІРНІСТЬ І НАУКОВА 

НОВИЗНА 

Основні наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційного 
дослідження Швець Ю.О. є достатньо обґрунтованими. Це підтверджується 
глибоким аналізом фундаментальних досліджень вітчизняних та зарубіжних 
вчених-економістів щодо вивчення проблем антикризового управління, 
управління операційною діяльністю та оцінки її ефективності, застосування 
систем, механізмів, стратегії антикризового управління на підприємствах, 
побудови механізму формування стратегії в антикризовому управлінні 
операційною діяльністю промислових підприємств.  

Не меншу вагомість для досягнення належного  ступеня 
обґрунтованості результатів дослідження має використання  широкого 
спектра загальнотеоретичних, спеціальних, міждисциплінарних методів 
наукового дослідження, за допомогою яких автором виявлені закономірності 
побудови, вибору, реалізації стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств, а саме: абстрактно-логічний метод, метод 
теоретичного узагальнення – для систематизації теоретичних положень щодо 
сутності понять «криза промислових підприємств», «антикризове управління 
діяльністю промислових підприємств», «управління операційною діяльністю 
промислових підприємств», «антикризове управління операційною 
діяльністю промислових підприємств»; метод порівняння, синтезу, логічного 
та структурного аналізу, систематизації та узагальнення – для визначення та 
дослідження факторів впливу на ефективність антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств; системного, 
порівняльного, процесного, структурного, функціонального аналізу, аналізу 
та синтезу – для побудови концепції антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств, удосконалення механізму і системи 
антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств, розробки механізму формування стратегії антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств; фінансово-

економічного та статистичного аналізу – для визначення й узагальнення змін 
в операційній діяльності, фінансовому стані, визначення ймовірності 
банкрутства підприємств машинобудування; метод експертних оцінок, 
статистичний, динамічний аналіз, систематизації, узагальнення – для оцінки 
дієвості використання механізму і системи антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств машинобудування, оцінки впливу 
внутрішніх факторів на використання механізму формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю промислових 



підприємств; графічний метод, економіко-математичні методи, економічного 
моделювання, структурного аналізу – для оцінювання ефективності стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування, побудови моделі прогнозування використання механізму 
формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств; абстрактно-логічний – для логічного узагальнення 
теоретичних засад та формування висновків дослідження; графічний – для 
наочного подання теоретичного, методичного, методологічного матеріалу 
дисертації.  

Використання в дисертаційній роботі офіційних статистичних даних 
Державної служби статистики України, статистичних даних промислових 
підприємств, річної бухгалтерської та оперативної звітності підприємств 
машинобудування Запорізької області, законодавчих та нормативних актів 
України, а також широкого кола літературних джерел свідчить про достатній 
рівень обґрунтованості та достовірності отриманих результатів. 

У публікаціях в повній мірі відображені отримані в дисертації наукові 
результати. З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті 
результати, які отримано автором особисто. Обґрунтованість і достовірність 
отриманих результатів дослідження, наукових положень та рекомендацій 
дисертанта підтверджені їх апробацією та схваленням на міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Зміст дисертаційної роботи «Механізм формування стратегії в 
антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових 
підприємств» повністю відповідає назві, меті дослідження, сформованим 
завданням.   

 

3. СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗМІСТ 

 ЇЇ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ  
Швець Ю.О. чітко визначила предмет та об'єкт дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання дослідження.  
Загальний обсяг дисертації складає 734 сторінки, із них 405 сторінок 

займає основний текст роботи. Загалом дисертаційна робота складається зі 
вступу, 5 розділів, 15 підрозділів, висновків, списку використаних джерел з 
592 найменувань та 6 додатків 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств» (с. 54-122) 

досліджено підходи науковців до визначення понять «криза», «криза 
підприємства», «антикризове управління» (с. 54-69), запропоновано 
понятійно-категоріальний апарат «антикризове управління промисловими 
підприємствами» (с. 70-73); досліджено підходи вчених до трактування 
дефініцій «операційна діяльність», «управління операційною діяльністю» 
(с. 76-85) та уточнено сутність поняття «антикризове управління 
операційною діяльністю промислових підприємств» (с. 86-90); з’ясовано, що 
операційна діяльність, процес здійснення антикризового управління зазнають 



впливу факторів ринкового середовища (с. 91-96) та удосконалено науково-

практичні аспекти формування системи визначення факторів впливу на 
ефективність антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств, що дозволило комплексно визначити три групи 
факторів, врахувати їх вплив (с. 97-122).     

Другий розділ «Методичні засади формування стратегії в 
антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових 
підприємств» (с. 125-217) присвячено удосконаленню концепції 
антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств, в якій наведено систему, механізм, стратегію антикризового 
управління операційною діяльністю підприємств, групу факторів (с. 125-

149), формуванню механізму антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств, який побудовано на підставі 
дотримання ситуаційного, інтеграційного підходів (с. 150-171), 

удосконаленню системи антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств, яка створить умови для використання механізму 
та забезпечить його впровадження на підприємстві (с. 172-188), розробці 
механізму формування стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств, який дозволив запропонувати декілька 
варіантів стратегії, визначити послідовність їх вибору та впровадження 
(с. 189-217). 

У третьому розділі «Сучасний стан діяльності промислових 
підприємств» (с. 221-264) здійснено ґрунтовний аналіз стану операційної 
діяльності промислових підприємств Запорізької області (с. 221-234), 

досліджено фінансовий стан промислових підприємств, визначено тип 
фінансової стійкості (с. 235-248), визначено ймовірність банкрутства, 

виникнення фінансової кризи на підприємствах машинобудування (с. 249-

264).   

У четвертому розділі «Теоретико-методичні підходи до оцінки 
ефективності антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування» (с. 268-362) сформовано науково-

методичний підхід до оцінки дієвості використання механізму і системи 
антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування, що дозволив провести оцінку ефективності використання 
вказаних інструментів (с. 268-285), удосконалено теоретико-методичний 
підхід щодо визначення результативності інструментів антикризового 
управління операційною діяльністю підприємств машинобудування, який дає 
змогу встановити дієвість використання інструментів антикризового 
управління, сформувати пропозиції до кращого їх застосування (с. 286-292), 

проведено аналіз результативності використання, дієвості механізму і 
системи антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування (с. 293-335), удосконалено та реалізовано науково-

методичний підхід до оцінки впливу внутрішніх факторів на використання 
механізму формування стратегії антикризового управління операційною 



діяльністю промислових підприємств, що дало змогу визначити рівень 
впливу сформованих груп факторів, розробити рекомендації до їх 
коригування (с. 336-362).  

У п’ятому розділі «Методологічні засади прогнозування антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств» (с. 366-457) 

запропоновано науково-методологічний підхід до вибору та оцінювання 
ефективності стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування, що дозволило обрати стратегію для 
відповідного підприємства, оцінити її ефективність, сформувати антикризові 
заходи щодо підвищення ефективності операційної, фінансової діяльності 
(с. 366-382), проведено дослідження ефективності стратегії антикризового 
управління операційною діяльністю на обраних підприємствах 
машинобудування, розроблено напрями до покращення операційної 
діяльності, ефективності функціонування, зниження ймовірності виникнення 
кризових явищ (с. 383-419), розроблено модель прогнозування використання 
механізму формування стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств, яка дозволила визначити потребу у 
використанні інструментів антикризового управління операційною 
діяльністю для нейтралізації впливу кризових явищ в майбутньому (с. 420-

457).  

Загалом усі розділи дисертації присвячені практичним питанням щодо 
побудови механізму формування стратегії в антикризовому управлінні 
операційною діяльністю промислових підприємств. Відчутні глибокі знання 
автора з даних проблем і досвід із обраної тематики дослідження. 

 

4. ОЦІНКА НАУКОВОЇ НОВИЗНИ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Виконана дисертаційна робота характеризується новим та 
оригінальним підходом до реалізації поставленої мети дослідження – 

розроблення теоретико-методологічних основ та практичних рекомендацій 
щодо побудови механізму формування стратегії в антикризовому управлінні 
операційною діяльністю промислових підприємств.    

Серед отриманих результатів суттєвою науковою новизною 
вирізняється представлений у дисертації механізм формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств, в основі якого використано стратегічний, інноваційний, 
синергетичний, системний, маркетинговий підходи (с. 191-217). В основі 
запропонованого механізму виділено декілька варіантів стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю в залежності від стану 
операційної діяльності, рівня ефективності функціонування, рівня загроз 
кризових явищ. Використання означено механізму дало змогу дисертанту не 
лише сформувати стратегії, але й визначити послідовність їх вибору та 
реалізації на промислових підприємствах протягом довгострокового періоду.  

Дисертант розробив науково-методологічний підхід до вибору та 
оцінювання ефективності стратегії антикризового управління операційною 



діяльністю підприємств машинобудування (с. 368-382). Автор переконливо 
доводить доцільність його застосування на підприємствах машинобудування 
та стверджує, що даний науково-методологічний підхід дозволить обрати 
необхідний варіант стратегії із чотирьох сформованих, провести оцінювання 
обраного варіанту. В роботі відзначається, що результатом вказаного підходу 
буде визначення результативності стратегії, розробка антикризових заходів, 
коригування стратегії для підвищення ефективності операційної, фінансової 
діяльності.  

Суттєву наукову новизну має побудована модель прогнозування 
використання механізму формування стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств (с. 421-457). Дисертант 
стверджує, що запропонована модель охоплює здійснення розрахунку 
загальних, спеціальних показників діяльності, проведення прогнозу за цими 
показниками, розрахунок інтегральної оцінки ефективності. З огляду на це, 

дисертант вказує на доцільність проведення прогнозу за трьома функціями, 
що дозволить підтвердити достовірність результатів дослідження та 
результатом використання моделі буде визначення потреби у застосуванні 
інструментів антикризового управління операційною діяльністю, 
формування заходів до нейтралізації кризових явищ в майбутньому.  

Істотну наукову новизну мають удосконалені автором науково-

практичні аспекти формування системи визначення факторів впливу на 
ефективність антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств, які сформовано шляхом використання 
системного, процесного, функціонального, факторного підходів, що 
дозволило комплексно визначити такі групи факторів, а саме: впливають на 
ефективність операційної діяльності; впливають на ефективність 
антикризового управління; зумовлюють виникнення кризових явищ в 
операційній діяльності (с. 97-121). Автор вірно зазначає, що використання 
науково-практичних аспектів дозволило сформувати методичні засади до 
виокремлення факторів впливу, врахування їх впливу на промислових 
підприємствах. Це дало змогу дисертанту сформувати способи зменшення 
негативного впливу визначених факторів та встановити доцільність 
застосування науково-практичних аспектів на підприємствах.  

Оригінальністю вирізняється удосконалена автором концепція 
антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств (с. 130-149). В основі концепції виділено систему, механізм, 
стратегію антикризового управління операційною діяльністю підприємств, 
групу факторів, встановлено доцільність їх формування, враховано 

взаємодію із системами підприємства, що дозволило організувати операційну 
діяльність, забезпечити злагодженість роботи складових антикризового 
управління, покращити виробничу, постачальницьку, збутову діяльність.  

У дисертаційній роботі заслуговує на увагу удосконалений автором 
механізм антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств, який реалізується шляхом дотримання ситуаційного та 



інтеграційного підходів, що дало змогу сформувати набір етапів для 
діагностики, профілактики, ідентифікації, попередження, подолання 
кризових явищ в операційній діяльності, подальшого визначення 
результативності механізму (с. 152-171). Використання вказаного механізму 

дозволило сформувати антикризові заходи щодо покращення виробничої, 
збутової діяльності у короткостроковому періоді та встановити доцільність у 
подальшому впровадженні стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю.   

Вагомий науковий інтерес представляє сформована дисертантом 
система антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств (с. 172-188). Використання сформованої автором системи 
забезпечує нормальне функціонування механізму антикризового управління, 
підвищує його результативність, дає змогу досліджувати зміни ринкового 
середовища, забезпечує реалізацію управлінських рішень, дозволяє 
встановити обґрунтованість формування антикризових заходів операційної 
діяльності, сприяє досягненню мети, сформованих цілей на підприємствах.  

Вважаю також заслугою автора і подальший розвиток науково-

методичного підходу до оцінки дієвості використання механізму і системи 
антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування (с. 270-285). Зокрема, автором доведено необхідність 
здійснення оцінки ефективності використання механізму та системи на 
підприємствах, що створило можливість до розрахунку ефектів збутової, 
виробничої, управління операційною діяльністю, зниження ймовірності 
виникнення загроз кризових явищ в операційній діяльності, дозволило 
сформувати заходи до покращення операційної діяльності, прийняти рішення 
щодо подальшого використанні вказаних інструментів антикризового 
управління. 

Серед отриманих результатів суттєвою науковою новизною 
відрізняється сформований дисертантом науково-методичний підхід до 
оцінки впливу внутрішніх факторів на використання механізму формування 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств (с. 337-362). Вказаний науково-методичний підхід дозволяє 
здійснити оцінку впливу факторів на початковій, головній, завершальній 
стадіях, визначити фактори, що мають найбільший вплив на застосування 
механізму шляхом здійснення експертного опитування, розрахунку 
інтегральних показників, встановити рівень їх впливу та прийняти рішення 
щодо їх подальшого врахування в роботі підприємства.  

Заслуговує на увагу запропонований автором понятійно-категоріальний 
апарат «антикризове управління промисловими підприємствами», в якому 

уточнено сутність таких понять: «криза промислових підприємств», яке 
розглянуто з позиції процесу, який визначає причини та наслідки кризи, 
результатом якої є тяжкий фінансовий стан, збитковість підприємства, що 
потребує впровадження заходів для подолання даної ситуації, здійснення 
управлінської діяльності та з іншого боку як ситуація, що склалася на 



підприємстві внаслідок впливу набору факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища в певний період, яка потребує управління та швидкого 
реагування, а також як сигнал до формування управлінських заходів, 
механізму та системи управління, способів її подолання на підприємстві та в 
його підрозділах шляхом врахування ринкових чинників, специфіки його 
роботи, тобто здійснення антикризового управління; «антикризове 
управління діяльністю промислових підприємств», яке розглянуто як: по-

перше складний механізм та система управління діяльністю, що 
підпорядковується системі антикризового управління діяльністю, загальній 
системі управління на підприємстві, стратегії розвитку, реалізується 
спеціальним підрозділом з антикризового управління, використання яких 
дозволить виявити ознаки кризи на ранніх етапах, їх нейтралізувати, 
визначити загрози та фактори ринкового середовища, що забезпечує успішне 
функціонування підприємства та його розвиток; по-друге комплекс 
взаємопов’язаних дій, елементів, реалізація яких сприятиме профілактиці, 
попередженню, подоланню кризових явищ, що виникають за різними видами 
діяльності підприємства внаслідок змінності ринкового середовища на основі 
використання можливостей підприємства з метою прийняття стратегічних 
рішень як підприємства, так і окремих підрозділів на бажаному рівні; по-

третє довгостроковий процес, який забезпечує реалізацію управлінських 
заходів з виявлення та подолання кризи, що розробляються для кожної сфери 
діяльності, мають комплексний характер та забезпечать відновлення 
рівноваги підприємства, досягнення цілей протягом всього періоду його 
функціонування (с. 62; с. 71-73). Завдяки такому підходу стало можливим 
конкретизувати теоретичне та практичне значення, визначити кризу саме на 
промислових підприємствах, її наслідки, здійснити антикризове управління, 
використати механізм та систему управління, підтримати ефективність 
операційної, інвестиційної, фінансової діяльності на бажаному рівні, що 
забезпечить успішне функціонування за умови діагностики, профілактики, 
ідентифікації, попередження, подолання кризових явищ. 

Особливої уваги заслуговує і авторське трактування терміну 
«антикризове управління операційною діяльністю промислових 
підприємств». Дисертант справедливо наголошує на тому, що дане поняття 
слід розглядати як комплекс дій, взаємопов’язаних елементів та складна 
підсистема, що підпорядковується системі антикризового управління 
операційною діяльністю, реалізується на підприємстві через застосування 
інструментів управління, направлена на забезпечення роботи по виявленню 
кризових явищ, управління операційною діяльністю, прийняття стратегічних 
рішень, що передбачає аналіз факторів ринкового середовища, запобігання 
виникнення кризи в даній сфері, раціоналізацію використання ресурсів, 
мінімізацію витрат, відновлення ефективності виробничо-господарської 
діяльності, досягнення цілей (с. 87-88). 

Заслуговує особливої уваги і розвинутий автором теоретико-

методичний підхід щодо визначення результативності інструментів 



антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування (с. 286-292). Дисертант досить правильно робить акцент 
на доцільності визначення результативності та встановленні дієвості 
інструментів антикризового управління, тобто системи, механізму,  
стратегії шляхом врахування рівня ефективності збутової, виробничої 
діяльності, управління операційною діяльністю, ефективності 
функціонування та ймовірності виникнення загроз кризових явищ в 
операційній діяльності, що сприятиме коригуванню використання вказаних 
інструментів.   

Усе наведене вище дає підстави для високої оцінки дисертаційної 
роботи Швець Ю.О., яка вирізняється вагомою науковою новизною та є 
фундаментальним дослідженням у вирішенні важливої науково-прикладної 
проблеми побудови механізму формування стратегії в антикризовому 
управлінні операційною діяльністю промислових підприємств. 

Впровадження результатів дисертації сприятиме налагодженню виробничої, 
збутової діяльності промислових підприємств.  

 

5. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Теоретичні положення і матеріали дисертаційної роботи, що  
полягають у побудові механізму формування стратегії в антикризовому 
управлінні операційною діяльністю промислових підприємств, 

використовуються у навчальному процесі економічного факультету 
Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 
«Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз в 
фінансових установах та на підприємствах», «Фінансове планування», 
«Управління фінансовою санацією та банкрутство підприємств», 
«Фінансовий менеджмент», «Антикризове управління корпорацією» (довідка 
№ 01.01-13/63 від 25.09.2020 р.).   

Має особливий науковий інтерес та суттєво поглиблює існуючу теорію 
щодо розробки механізму формування стратегії в антикризовому управлінні 
операційною діяльністю промислових підприємств наступне: уточнено 
понятійно-категоріальний апарат «антикризове управління промисловими 
підприємствами»; досліджено та удосконалено сутність поняття 

«антикризове управління операційною діяльністю промислових 
підприємств»; сформовано науково-практичні аспекти формування системи 
визначення факторів впливу на ефективність антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств; удосконалено теоретико-

методичний підхід щодо визначення результативності інструментів 
антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування.  

 

6. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Основні положення, викладені в дисертаційній роботі, доведено до 
рівня методичних розробок та практичних рекомендацій, які мають 



універсальний характер.  
Підтвердженням практичної значущості дисертації є те, що сформовані 

у ній теоретико-методологічні і методико-прикладні засади використано в 
діяльності Громадської організації «Академія економічних наук України», 
Всеукраїнської спілки вчених-економістів, Донецької торгово-промислової 
палати, Хмельницької торгово-промислової палати, а також впроваджено у 
діяльність промислових підприємств, зокрема: 
ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ТОВ «НВП «ГОРМАШ», ТОВ «Запорізький 
інструментальний завод», ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», 
ТОВ «Запорізький механічний завод», ТОВ «Весташляхбуд», 
ПрАТ «Бердянські жниварки». 

Все вищенаведене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 
дослідження має наукове і прикладне значення. 

 

7. ІДЕНТИЧНІСТЬ ЗМІСТУ АВТОРЕФЕРАТУ ТА ОСНОВНИХ 
ПОЛОЖЕНЬ ДИСЕРТАЦІЇ 

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням та 
висновкам дисертаційної роботи, відбиває структуру та логіку викладеного в 
ній матеріалу. 
 

8. СТУПІНЬ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ВИСНОВКІВ 
КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

Положення кандидатської дисертації Швець Ю.О. «Стратегічне 
управління оборотними коштами підприємств машинобудування», захищеної 
у 2015 році за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук, не знайшли застосування в дисертації 
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.   

 

9. ПОВНОТА ВИКЛАДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ В 
ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ 

Основні положення і наукові результати дисертаційної роботи досить 
повно висвітлено у відкритих публікаціях. Матеріали дослідження 
опубліковано у 50 наукових працях загальним обсягом 52,00 друк. арк., з 
яких особисто автору належить 49,26 друк. арк., в тому числі: 4 монографії, з 
них 1 одноосібна, 27 статей у наукових фахових виданнях України (3 статті у 
наукових фахових виданнях України, 24 статті у наукових фахових виданнях 
України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 5 статей у 
наукових періодичних виданнях інших держав, 20 тез доповідей за 
матеріалами конференцій.  

Основний зміст дисертації досить повно відображено в авторефераті. 
Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають їх авторові Швець Ю.О. 
право публічного захисту дисертаційної роботи. 

 



10. ЗАУВАЖЕННЯ ДО ДИСЕРТАЦІЇ ТА ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Не применшуючи вагомість, значущість достатньо високого 
теоретичного, методологічного, методико-прикладного рівня дисертаційної 
роботи, доречно відзначити окремі недоліки, неточності дисертації та 
дискусійні питання, що дають змогу висловити з цього приводу наступні 
зауваження та побажання: 

1. Автором удосконалено науково-практичні аспекти формування 
системи визначення факторів впливу на ефективність антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств, що 
ґрунтуються на використанні системного, процесного, функціонального, 
факторного підходів та передбачають визначення груп факторів (с. 97-121). 

Залишається не зрозумілим, чому автор не відзначає переваги та недоліки 
щодо застосування наведених науково-практичних аспектів на промислових 
підприємствах, що б дозволило підвищити практичну цінність даного 
положення.   

2. Заслуговує на увагу представлена у другому розділі концепція 
антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств та в її основі виділено складові управління, тобто систему, 
механізм, стратегію антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств, групу факторів (с. 130-149). На нашу думку, необхідно було б 
конкретизувати доцільність виділення означених складових управління, що 
посилило б їх практичну значимість.   

3. У п. 2.2 (с. 150-188) дисертаційної роботи автором досліджено 
особливості формування механізму, системи антикризового управління для 
підприємств машинобудування. При цьому, доцільно було б звернути увагу 
на особливості розробки, використання організаційно-економічного 
механізму антикризового управління та недостатньо уваги приділено 
дослідженню специфіки управління операційною діяльністю і тому, варто 
було б приділити даним питання більше уваги.  

4. При формуванні варіантів стратегії відповідно до механізму 
формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств автор приділяє значну увагу стану  
операційної діяльності, рівню ефективності функціонування та рівню загроз 
кризових явищ (с. 191-217), проте не враховує рівень платоспроможності, 
ділової активності, рентабельності, ймовірність виникнення фінансової 
кризи, що також може вплинути на вибір стратегії для підприємств 
машинобудування.  

5. В підрозділі 3.1 (с. 221-234), автором проведено ґрунтовний 
аналіз ефективності операційної діяльності промислових підприємств 
Запорізької області за 2015-2019 рр. При цьому, відсутній аналіз операційної 
діяльності промисловості України, сучасних тенденцій розвитку іноземних 
підприємств та не оцінено особливості впровадження антикризового 

управління на даних підприємствах, що, на нашу думку, бажано було б 
провести.  



6. Одним із завдань роботи автор ставив перед собою 
удосконалення науково-методичного підходу до оцінки дієвості 
використання механізму і системи антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування, який дозволяє розрахувати 
очікувані ефекти, тобто збутової, виробничої діяльності, управління 
операційною діяльністю, ефект зниження ймовірності виникнення загроз 
кризових явищ в операційній діяльності (п. 4.1). Ця розробка автора була б 
ще більш вагомою, якби була доповнена розрахунком інноваційного та 
інвестиційного ефекту на одному з досліджуваних підприємств. Це 
дозволило б оцінити розмір ефекту за результатами інвестиційної, 
інноваційної діяльності та відобразити взаємозв’язок між ними та зазначеним 
переліком ефектів від використання механізму і системи антикризового 
управління.  

7. У п. 5.3 (с. 421-457), було наведено розроблену автором модель 
прогнозування використання механізму формування стратегії антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств, який 
дозволяє здійснити розрахунок інтегрального показника ефективності 
операційної діяльності, інтегрального показника ефективності фінансової 
діяльності шляхом використання функції бажаності Харрінгтона. Втім за 
текстом роботи доцільно було б уточнити за яких умов проводиться оцінка 
інтегральних показників та з якою періодичністю їх можна оцінювати, адже 
кожен з наведених показників змінюється в часі.     

Проте неведені зауваження не носять принципового характеру і не 
впливають на загальну позитивну оцінку дисертації.     

 

11. ВІДПОВІДНІСТЬ ДИСЕРТАЦІЇ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ 

Наукова  робота містить не захищені раніше наукові положення та 
отримані автором нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності 
вирішують важливу проблему розроблення теоретико-методологічних основ 
та практичних рекомендацій щодо побудови механізму формування стратегії 
в антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових 
підприємств, підвищують рівень ефективності збутової, виробничої 
діяльності підприємств, що є важливим і актуальним за умови нестабільності 
економіки, змінності ринкового середовища. 

Отримані наукові результати та висновки повною мірою відповідають 
спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності) та профілю спеціалізованої вченої ради Д 17.051.08 
Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки 
України. 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК  

За результатами проведеного аналізу дисертаційної роботи можна 
зробити висновок про те, що вона є самостійним, завершеним, 
фундаментальним дослідженням, в якому отримані нові науково 
обґрунтовані  теоретичні й  практичні  результати, що  дозволяють  вирішити  



 


