
 



З огляду на це розробка, вибір, обґрунтування та реалізація стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю є актуальною проблемою 
для промислових підприємств, вирішення якої може бути найбільш 
ефективним при використанні механізму її формування. Механізм 
формування стратегії сприятиме ефективному використанню обмежених 
ресурсів, дозволяє ідентифікувати ризики кризових явищ в операційній 
діяльності та забезпечує їх нейтралізацію, розробку антикризових заходів.  

Зважаючи на вищезазначене, тема дисертаційної роботи Швець Ю.О. є 
актуальною і своєчасною. Такою, що відповідає сучасним потребам теорії та 
практики.  

Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідних робіт 
економічного факультету Запорізького національного університету за 
темами: «Дослідження фінансово-економічного потенціалу Запорізької 
області» (державний реєстраційний номер 0116U004853), де 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.).  

Крім того, 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.). 

Також результати дисертації використані під час виконання науково-
дослідної теми Громадської організації «Фінансово-економічна наукова 
рада» «Управління економічною ефективністю діяльності підприємств» 
(державний реєстраційний номер 0118U000786), де 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, 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 здійснення антикризового управління, 

визначення способів підвищення ефективності операційної діяльності та 
управління нею, особливостей розробки та використання стратегії 
антикризового управління, застосування інструментів антикризового 
управління тощо.  

Авторкою в процесі дослідження використані загальнонаукові та 
спеціальні методи, такі як: абстрактно-логічний метод, метод теоретичного 
узагальнення, метод порівняння, синтезу, логічного та структурного аналізу, 
систематизації та узагальнення, системного, порівняльного, процесного, 
функціонального аналізу, аналізу та синтезу, фінансово-економічного та 
статистичного аналізу, метод експертних оцінок, статистичний, динамічний 
аналіз, графічний метод, економіко-математичні методи, економічного 
моделювання. 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, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Аналіз 
змісту дисертаційної роботи засвідчує, що поставлена мета досягнута, 
поставлені завдання виконано, висновки є достатньо аргументованими. 

Загальний обсяг дисертації складає 734 сторінки, основний зміст роботи 
викладено на 405 сторінках тексту. За змістом, структурою, обсягом, стилем 
викладання, послідовністю та аргументованістю викладання матеріалів 
дослідження дисертаційна робота повною мірою відповідає вимогам до 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 
вимогам Міністерства освіти і науки України.     

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методичні основи 
антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств» (с. 54-122) дисертантом досліджено підходи вітчизняних та 
закордонних науковців щодо визначення понять «криза», «криза 
підприємства», «антикризове управління» та систематизовано ці підходи 
(с. 54-69), розкрито сутність сформованого понятійно-категоріального 
апарату «антикризове управління промисловими підприємствами» (с. 70-73), 



систематизовано і виокремлено підходи науковців до трактування поняття 

«операційна діяльність» (с. 76-85), що дало можливість автору уточнити 
сутність поняття «антикризове управління операційною діяльністю 
промислових підприємств» (с. 86-90), а також досліджено фактори впливу на 
діяльність підприємств та удосконалено науково-практичні аспекти 

формування системи визначення факторів впливу на ефективність 
антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств (с. 91-122).  

Другий розділ дисертаційної роботи «Методичні засади формування 
стратегії в антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових 
підприємств» (с. 125-217) присвячений визначенню складових управління, 
тобто системи, механізму, стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств, групи факторів, що наведено в удосконаленій 

концепції антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств (с. 125-149). Автором представлено аналіз підходів до  
розроблення інструментів антикризового управління та охарактеризовано 

етапи механізму антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств, а також проаналізовано систему антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств (с. 150-188). 

Проведений аналіз наукових підходів дозволив запропонувати механізм 
формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств, в основі якого виділено декілька варіантів 
стратегії (с. 189-217).   

У третьому розділі дисертаційної роботи «Сучасний стан діяльності 
промислових підприємств» (с. 221-264) дисертантом досліджено стан 

операційної діяльності промислових підприємств Запорізької області (с. 221-

234), охарактеризовано фінансовий стан промислових підприємств, 
визначено тип фінансової стійкості (с. 235-248), а також доведено доцільність 

здійснення антикризового управління операційною діяльністю, проведено 
аналіз ймовірності банкрутства, виникнення фінансової кризи на 
підприємствах машинобудування (с. 249-264).   

У четвертому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методичні 
підходи до оцінки ефективності антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування» (с. 268-362) автором 
удосконалено науково-методичний підхід до оцінки дієвості використання 
механізму і системи антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування (с. 268-285), сформовано теоретико-

методичний підхід щодо визначення результативності інструментів 
антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування (с. 286-292), що дозволило провести комплексну оцінку 
результативності та дієвості використання інструментів антикризового 
управління (с. 293-335) та удосконалено науково-методичний підхід до 
оцінки впливу внутрішніх факторів на використання механізму формування 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств (с. 336-362).     



П’ятий розділ дисертаційної роботи «Методологічні засади 
прогнозування антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств» (с. 366-457) містить положення щодо розробки 

науково-методологічного підходу до вибору та оцінювання ефективності 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування (с. 366-382), оцінювання ефекту збутової, виробничої 
діяльності, управління операційною діяльністю, ефекту функціонування та 
зниження ймовірності виникнення загроз кризових явищ в операційній 
діяльності на промислових підприємствах, а також визначення 
результативності стратегії (с. 383-419), забезпечення застосування 
запропонованої моделі прогнозування використання механізму формування 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств з метою прогнозування результатів від використання 
інструментів антикризового управління операційною діяльністю, 

забезпечення результативного їх впровадження (с. 420-457).  

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, методологічних і практичних положень, 
спрямованих на побудову механізму формування стратегії в антикризовому 
управлінні операційною діяльністю промислових підприємств та розробку 
науково-практичних рекомендацій прикладного спрямування.  

Сутність наукової новизни основних результатів дослідження   
Швець Ю.О. полягає в наступному:     

1. Набули подальшого розвитку понятійно-категоріальний апарат 
«антикризове управління промисловими підприємствами» через уточнення 
сутності понять «криза промислових підприємств», «антикризове управління 
діяльністю промислових підприємств» (с. 62; с. 71-73); визначення поняття 
«антикризове управління операційною діяльністю промислових 
підприємств» (с. 87-88); удосконалений теоретико-методичний підхід щодо 
визначення результативності інструментів антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств машинобудування шляхом виділення 
універсальної шкали, використання якої дозволить визначити дієвість 
впровадження інструментів антикризового управління, прийняти рішення 
щодо покращення їх роботи (с. 286-292).  

2. Удосконалено науково-практичні аспекти формування системи 
визначення факторів впливу на ефективність антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств, що дає змогу підвищити 
ефективність збутової, виробничої діяльності, одержати синергетичний ефект 



шляхом виділення, врахування в роботі підприємств факторів впливу на 
операційну діяльність, антикризове управління та тих, що зумовлюють 
виникнення кризових явищ в операційній діяльності (с. 97-121). 

3. Удосконалено концепцію антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств, яка забезпечить реалізацію 
антикризового управління на досліджуваних підприємствах, його 
методичний супровід шляхом використання системи, механізму, стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю підприємств, врахування 
групи факторів (с. 130-149).  

4. Розширено механізм антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств, який реалізується шляхом дотримання 
сукупності взаємопов’язаних етапів, забезпечує формування заходів до 
покращення операційної діяльності, нейтралізації впливу загроз кризових 
явищ у короткостроковому періоді (с. 152-171).  

5. Удосконалено систему антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств, що виконує допоміжну роль у 
функціонуванні механізму антикризового управління, тобто забезпечує його 
ефективне використання, а також реалізується шляхом дотримання 
сформованих етапів, забезпечує взаємодію із системами підприємства, 
врахування дії ринкового середовища, досягнення цілей механізму (с. 172-

188).   

6. Сформовано науково-методичний підхід до оцінки дієвості 
використання механізму і системи антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування, який дозволяє здійснити оцінку 
ефекту збутової, виробничої діяльності, управління операційною діяльністю, 
ефекту зниження ймовірності виникнення загроз кризових явищ в 
операційній діяльності та інтегрального показника результативності 
інструментів, встановити доцільність їх подальшого використання на 
підприємствах для покращення результатів діяльності (с. 270-285).   

7. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінки впливу 
внутрішніх факторів на використання механізму формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств, що ґрунтується на використанні експертного методу для 
визначення переліку факторів, які мають найбільший вплив на використання 
механізму, а також на розрахунку інтегральних показників для оцінки впливу 
факторів, встановленні рівня їх впливу відповідно до сформованої шкали, що 
дозволить врахувати виявлені фактори та забезпечить успішне використання 
механізму (с. 337-362).   

8. Запропоновано механізм формування стратегії антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств, що базується 
на використанні комплексу підходів, що сприяло розробці чотирьох варіантів 
стратегії, уточненню процесів їх вибору та подальшого впровадження, 
формуванню антикризових заходів, оцінці результативності обраної стратегії, 
прийняттю рішення щодо подальшого їх використання, що сприятиме 



підвищенню показників як операційної діяльності, так і фінансової (с. 191-

217).  

9. Розроблено науково-методологічний підхід до вибору та 
оцінювання ефективності стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування. Запропонований підхід дозволяє 
здійснити вибір стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
для досліджуваного підприємства та провести оцінку результатів від її 
використання шляхом оцінки очікуваних ефектів від застосування стратегії, 
інтегрального показника результативності, здійснення прогнозних 
розрахунків, що дасть змогу встановити доцільність її подальшого 
впровадження, сформувати заходи до підвищення операційної діяльності, 
ефективності функціонування, нейтралізації кризових явищ (с. 368-382). 

10. Побудовано модель прогнозування використання механізму 
формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств, яка дозволяє здійснити прогноз  
показників операційної та фінансової діяльності, провести інтегральну оцінку 
їх ефективності та прийняти рішення щодо необхідності  
використання інструментів антикризового управління або  
механізму формування в залежності від короткострокового чи 
довгострокового періоду, що забезпечить підвищення ефективності 
функціонування (с. 421-457).  

Таким чином, представлені у дисертаційній роботі результати 
дослідження мають наукову новизну і спрямовані на вирішення важливої 
наукової проблеми –  розроблення теоретико-методологічних основ та 
практичних рекомендацій щодо побудови механізму формування стратегії в 
антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових 
підприємств.  

 

5. Відображення висновків і пропозицій в роботах, опублікованих 
автором дисертації.   

Основні положення і результати дисертаційної роботи, відповідно до 
чинних вимог, викладені у монографіях, статтях, виданих у фахових 
наукових виданнях (у т.ч. таких, що внесені до міжнародних наукометричних 
баз даних), у наукових періодичних виданнях інших держав, а також у 
друкованих матеріалах наукових конференцій. Зокрема, за темою 
дисертаційної роботи автором опубліковано 56 наукових праць, а саме: 
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.  

Опубліковані результати наукового дослідження відповідають 
встановленим вимогам, в них викладено основні  положення дисертаційної 
роботи.  
 



6. Теоретична та практична цінність результатів дослідження.  
Дисертаційна робота Швець Ю.О. 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 Швець Ю.О. вирішила актуальну наукову 
проблему.   

Основні теоретико-методологічні положення дисертаційної  
роботи використовуються у навчальному процесі 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.).  

Результати наукових досліджень дисертаційної роботи були 
впроваджені у діяльності Громадської організації «Академія економічних наук 
України» (довідка № 480/10 від 09.12.2020 р.), Всеукраїнської спілки вчених-

економістів (довідка № 1-12/20 від 08.12.2020 р.), Донецької торгово-

промислової палати (довідка № 9 від 12.11.2019 р.), Хмельницької торгово-

промислової палати (довідка № 29-02/151.1 від 27.05.2020 р.).  
Основні результати наукового дослідження знайшли використання у 

діяльності підприємств, що підтверджено довідками: 
ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (довідка № 1/11-81 від 05.09.2019 р.), 
ТОВ «НВП «ГОРМАШ» (довідка № 126-1/12 від 18.12.2019 р.), 
ТОВ «Запорізький інструментальний завод» (довідка № 251 від 23.03.2020 р.), 
ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» (довідка № 8/1521 від 
14.04.2020 р.), ТОВ «Запорізький механічний завод» (довідка № 1113-01/1 від 
08.06.2020 р.), ТОВ «Весташляхбуд» (довідка № 143/1 від 11.06.2020 р.), 
ПрАТ «Бердянські жниварки» (довідка № 681 від 20.08.2020 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 
доктора економічних наук (зокрема, пунктам 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку 
присудження наукових ступенів»). 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. Використання результатів кандидатської дисертації. 
Матеріали, висновки і науково-методичні результати дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Швець Ю.О. 
«Стратегічне управління оборотними коштами підприємств 
машинобудування», яку було захищено у 2015 році за спеціальністю 08.00.04 

– економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності), не використовувалися у дисертації, яку подано на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук.  

 

9. 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 докторських дисертацій. 

 

10. 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. Дисертантом в п. 1.1 дисертаційної роботи детально 
проаналізовано існуючі підходи вчених до трактування сутності понять 
«криза», «криза підприємства», «антикризове управління» та запропоновано 
понятійно-категоріальний апарат «антикризове управління промисловими 
підприємствами» (с. 54-75). Проте, бажано було б навести переваги та 
недоліки проаналізованих підходів науковців, що підкреслило б 
масштабність дослідження.   

2. Не дивлячись на детальне дослідження факторів впливу на 
підставі використання науково-практичних аспектів формування системи 
визначення факторів впливу на ефективність антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств, пропонуємо автору 
більш ретельно розглянути та конкретизувати передумови визначення трьох 
груп факторів та дослідити досвід закордонних підприємств, інформація про 
які представлена, на нашу думку, недостатньо. 

3. Автором запропоновано механізм формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств на підставі використання стратегічного, інноваційного, 
синергетичного, системного, маркетингового підходів (с. 191-217).  

На нашу думку подача матеріалу мала б більш структурований вигляд, якщо 
автором було б узагальнено погляди науковців щодо практичного  



значення вказаних підходів, їх переваг та недоліків шляхом групування точок 
зору.   

4. У третьому розділі дисертації, тобто п. 3.3, дисертантом 
здійснено оцінку ймовірності виникнення фінансової кризи, тобто ситуації 
банкрутства на промислових підприємствах Запорізької області на протязі 
2015-2019 рр. (с. 249-264). При цьому, автором зроблено акцент на 
використання українських моделей оцінки ймовірності банкрутства на 
підприємствах та наведено модель Таффлера, але доцільно було б 
використати загальновідомі закордонні моделі для порівняння результатів 
дослідження.  

5. У п. 4.2 автором представлено результати опитування 15 
респондентів за напрямами збут, виробництво, управління  
операційною діяльністю для розрахунку коефіцієнта вагомості показників за 
вказаними напрямами та подальшого визначення значимості  
запропонованих показників в процесі оцінки дієвості використання 
механізму і системи антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування за напрямами (с. 293-335). Проте, доцільно 
було б уточнити склад групи респондентів обраних промислових 
підприємств та за якими балами було проведено оцінку показників за 
вказаними напрямами.   

6. У четвертому розділі дисертації автором удосконалено науково-

методичний підхід до оцінки впливу внутрішніх факторів на використання 
механізму формування стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств, що дозволив визначити групи  
факторів (п. 4.3, с. 336-362). Не піддаючи сумніву твердження  
автора щодо виділення фінансових та інвестиційних, кадрових,  
виробничих та маркетингових, інформаційних, інноваційних,  
управлінських, організаційних груп факторів, у роботі доречно було б 
конкретизувати яким чином здійснено вибір факторів відповідно до 
сформованих груп, а також навести відповідні розрахунки на одному з 
підприємств іншої області, що дозволило б порівняти результати 
дослідження. 

7. Дисертантом у підрозділі 5.2 дисертаційної роботи здійснено 
розрахунок очікуваних ефектів збутової діяльності, виробничої  
діяльності, управління операційною діяльністю, ефекту  
функціонування, ефекту зниження ймовірності виникнення  
загроз кризових явищ в операційній діяльності та проведено вибір  
стратегії антикризового управління операційною діяльністю на прикладі 
підприємств машинобудування (с. 383-419). Проте, ми вважаємо, що 
доцільно було б уточнити яким чином здійснено вибір стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю для досліджуваних 
підприємств.     

Проте наведені зауваження не зменшують загальної значущості та 
позитивної оцінки дисертаційної роботи Швець Ю.О., що представляє собою 
самостійну завершену наукову працю. 



 


