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Актуальність теми дисертації та її зв'язок з науковими програмами, 
планами, темами 

 

В умовах сьогодення відбувається постійне зниження ефективності 
функціонування промислових підприємств, що обумовлено негативним 
впливом факторів зовнішнього і внутрішнього середовища та позначається на 
рівні прибутковості. Тому перед промисловими підприємствами постає потреба 
у визначенні шляхів підвищення прибутковості діяльності та одним з яких є 
забезпечення ефективної операційної діяльності. Одночасно, здійснення 
збутової та виробничої діяльності також перебуває під постійним впливом 
ринкового середовища, загроз виникнення кризових явищ. Отже, виникає 
необхідність здійснення антикризового управління операційною діяльністю 
шляхом використання відповідної стратегії, що дозволить своєчасно виявляти 
негативний вплив ринкового середовища, нейтралізувати дію виявлених 
факторів, підвищувати ефективність збутової, виробничої діяльності. Проте, на 
підприємствах не використовуються стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю та передумовою вирішення цієї проблеми є 
застосування механізму формування стратегії, що дозволить розробити, обрати, 
реалізувати стратегію, врахування вплив чинників ринкового середовища, 
приймати якісні управлінські рішення.  

Проте зазначене завдання ускладнюється тим, що реалізація стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю можлива за умови 
злагодженої роботи всіх структурних підрозділів підприємств, виваженого 
прийняття і реалізації стратегічних рішень, наявності необхідного ресурсного 
забезпечення для її впровадження. Отже, в даному контексті доцільно 
зауважити, що дисертаційна робота Швець Ю.О., яка присвячена проблемі 
побудови механізму формування стратегії в антикризовому управлінні 
операційною діяльністю промислових підприємств є актуальною і своєчасною, 
має наукову значимість і практичну спрямованість на вирішення ряду вагомих 
завдань діяльності підприємств.  



Додатковим свідченням актуальності теми дисертаційної роботи є те, що 
вона відповідає науковому напрямку економічного факультету Запорізького 
національного університету, а сама дисертація виконана в межах науково-

дослідної роботи за темами «Дослідження фінансово-економічного потенціалу 
Запорізької області» (державний реєстраційний номер 0116U004853); 
№3/17 «Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та 
забезпечення національної фінансово-економічної безпеки» (державний 
реєстраційний номер 0117U000512) (довідка № 01.01-13/55 від 24.02.2020 р.).  

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) (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) (довідка № 0403/20-10 від 04.03.2020 р.).   

Дисертаційна робота Швець Ю.О. виконана на актуальну для української 
економіки тему і відповідає потребам сьогодення. 

 

Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, висновків і 
результатів, сформованих у дисертації 

  

Аналізуючи текст дисертації, автореферату та публікацій Швець Ю.О., 
можна зробити висновок, про високу ступінь обґрунтованості наукових 
положень, висновків і результатів. 

Перш за все вони спираються на сучасні теоретичні та практичні 
економічні дослідження за темами антикризового управління, управління 
операційною діяльністю та побудови механізму формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю підприємств, проаналізовано 
значний обсяг 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 Запорізької області; нормативно-правові акти; публікації вітчизняних 
та зарубіжних вчених. Варто відзначити, що список використаних джерел в 
дисертаційній роботі складається з 592 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 промислових підприємств. 

З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті результати, 
які отримано автором особисто.   

У дисертаційній роботі матеріали та висновки кандидатської дисертації 
автора не використовувались.  

Дисертаційна робота Швець Ю.О. 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: 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.   

Використання вище наведених методів дозволило дисертанту зробити 
особистий внесок у розвиток методологічних засад та рекомендацій щодо 
побудови механізму формування стратегії в антикризовому управлінні 
операційною діяльністю промислових підприємств, довести рекомендації і 
пропозиції до рівня їх практичної реалізації.  

Отримані наукові результати докладно обґрунтовані в дисертаційному 
дослідженні, що підтверджується узагальненням значної кількості 
фундаментальних праць вітчизняних і закордонних вчених-економістів, 
використанням великого обсягу статистичної інформації, достатньою 
апробацією та впровадженням на практиці. 

Таким чином, можна стверджувати, що результати отримані в процесі 
наукового дослідження Швець Ю.О. 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 «Механізм формування стратегії в 
антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових підприємств» 

повністю відповідає її змісту.  
 

Структура дисертаційної роботи та зміст її основних положень  

 

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 дисертаційної роботи «Теоретико-методичні основи 

антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств» 
(с. 54-122) автором розв’язано завдання уточнення понятійно-категоріального 
апарату «антикризове управління промисловими підприємствами» на засадах 
дослідження підходів науковців до визначення понять «криза», «криза 
підприємства», «антикризове управління» (с. 54-75), надання авторського 
трактування поняття «антикризове управління операційною діяльністю 
промислових підприємств» на підставі визначення комплексу дій, врахування 
специфіки роботи підприємств, впливу факторів ринкового середовища, 
організації збутової та виробничої діяльності (с. 86-90), визначення науково-

практичних аспектів формування системи визначення факторів впливу на 
ефективність антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств, в яких виділено три групи факторів та враховано їх вплив на 
підприємствах машинобудування (с. 91-122).   

У другому розділі дисертаційної роботи «Методичні засади формування 
стратегії в антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових 
підприємств» (с. 125-217) дисертантом розвинуто концепцію антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств, що включає 
чотири складових, тобто систему, механізм, стратегію антикризового 
управління операційною діяльністю підприємств, групу факторів (с. 125-149), 

удосконалено механізм антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств, який складається із сукупності взаємопов’язаних 
етапів (с. 152-171), систематизовано і доповнено систему антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств, яка є 
необхідною для ефективного використання механізму антикризового 
управління (с. 172-188), розроблено механізм формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств, в 
основі якого виділено декілька варіантів стратегії, визначено послідовність їх 
використання та впровадження (с. 189-217).   

У третьому розділі дисертаційної роботи «Сучасний стан діяльності 
промислових підприємств» (с. 221-264) автором розв’язане завдання щодо 
дослідження стану операційної діяльності промислових підприємств Запорізької 
області (с. 221-234), характеристики фінансового стану промислових 



підприємств, визначення типу фінансової стійкості (с. 235-248). Окрім того, у 
третьому розділі, дисертантом з’ясовано необхідність здійснення антикризового 
управління операційною діяльністю, а також детально проаналізовано 
ймовірність банкрутства, виникнення фінансової кризи на підприємствах 
машинобудування (с. 249-264).   

Четвертий розділ дисертаційної роботи «Теоретико-методичні підходи до 
оцінки ефективності антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування» (с. 268-362) містить положення щодо 
удосконалення науково-методичного підходу до оцінки дієвості використання 
механізму і системи антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування (с. 268-285), формування теоретико-

методичного підходу щодо визначення результативності інструментів 
антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування, який дозволяє визначити дієвість використання інструментів 
антикризового управління (с. 286-292). Одночасно, у четвертому розділі, 
автором проведено аналіз результативності використання механізму і системи 
антикризового управління операційною діяльністю на підприємствах 
машинобудування (с. 293-335), а також удосконалено науково-методичний 
підхід до оцінки впливу внутрішніх факторів на використання механізму 
формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств (с. 336-362).   

У п’ятому розділі дисертаційної роботи «Методологічні засади 
прогнозування антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств» (с. 366-457) автор розробив науково-методологічний підхід до 
вибору та оцінювання ефективності стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств машинобудування (с. 366-382) та провів 
оцінку ефективності стратегії антикризового управління, визначив очікувані 
результати на підприємствах машинобудування (с. 383-419), а також навів 

модель прогнозування використання механізму формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств, 
використання якої дозволило здійснити прогноз результатів від використання 

інструментів антикризового управління операційною діяльністю, розробити 
заходи для нейтралізації впливу кризових явищ в майбутньому (с. 420-457).  

 

Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 
 

Дисертаційна робота Швець Ю.О. 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 
наданий автором понятійно-категоріальний апарат «антикризове управління 
промисловими підприємствами», в якому уточнено сутність 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).   

В дисертаційній роботі за результатами аналізу зарубіжної та вітчизняної 
літератури надано авторське трактування поняття «антикризове управління 
операційною діяльністю промислових підприємств», яке розглянуто 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). 

Виконані дослідження існуючих підходів дозволили автору визначити 
науково-практичні аспекти формування системи визначення факторів впливу на 
ефективність антикризового управління операційною діяльністю промислових 



підприємств шляхом застосування системного, процесного, функціонального, 
факторного підходів та це дозволило виокремити три групи факторів, врахувати 
їх в роботи підприємств, забезпечити діагностику, виявлення даних факторів, 
профілактику, ідентифікацію, попередження, а також сформувати способи до 

зменшення їх негативного впливу, що матиме вплив на ефективність 
операційної діяльності та забезпечить успішну розробку концепції 
антикризового управління (с. 97-121). 

У дисертаційній роботі автором удосконалено концепцію антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств, яка сформована 
шляхом дотримання комплексного підходу та містить складові управління, 
тобто систему, механізм, стратегію антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств, а також групу факторів, що забезпечить успішне 
здійснення антикризового управління виробничою, збутовою, 
постачальницькою діяльністю, розробку і реалізацію дієвих управлінських 
рішень відповідно до загроз виникнення кризових явищ (с. 130-149). 

Важливим науковим здобутком дисертанта є удосконалений механізм 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств, 
що сформований шляхом дотримання ситуаційного та інтеграційного підходів, 
підпорядковується системі управління підприємства, складається із елементів, 
етапів, що дозволило визначити результативність механізму на підставі 
дослідження стану операційної діяльності, рівня загроз кризових явищ, 
сформувати набір антикризових заходів для підприємств, що вплине на 
підвищення ефективності операційної діяльності в короткостроковому періоді 
(с. 152-171).  

У дисертаційній роботі автором також удосконалено систему 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств, 
яка взаємодіє з механізмом, забезпечує його успішну реалізацію на 
підприємствах шляхом реалізації взаємопов’язаних складових та етапів, а також 
дає змогу своєчасно реагувати на змінність факторів ринкового середовища, 

обробляти інформаційні дані, реалізовувати прийняті рішення, досягнути 

поставленої мети, що вплине на результативність відповідного механізму 

(с. 172-188).   

За результатами проведених досліджень автором розроблено механізм 
формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств шляхом дотримання стратегічного, інноваційного, 
синергетичного, системного, маркетингового підходів та в якому на підставі 
врахування стану операційної діяльності, рівня ефективності функціонування, 
рівня загроз кризових явищ виділено декілька варіантів стратегії, встановлено 

послідовність вибору та впровадження стратегії, а також сформовано набір 
антикризових заходів відповідно до обраної стратегії, що дозволить 
нейтралізувати дію кризових явищ, підвищити ефективність виробничої, 
збутової, постачальницької діяльності, визначити можливості до подальшого 
успішного функціонування (с. 191-217).  

У дисертаційній роботі автором удосконалено науково-методичний підхід 



до оцінки дієвості використання механізму і системи антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств машинобудування, реалізація якого 
дозволить здійснити оцінку результативності використання інструментів, 

встановити їх дієвість для досліджуваних підприємств шляхом розрахунку 
очікуваних ефектів за напрямом збут, виробництво, управління операційною 
діяльністю, ймовірність виникнення загроз кризових явищ в операційній 
діяльності, інтегрального показника результативності, а також розробити 

пропозиції до підвищення ефективності операційної діяльності, зниження 
ймовірності виникнення кризових явищ (с. 270-285).   

Автором розвинуто теоретико-методичний підхід щодо визначення 
результативності інструментів антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування, який передбачає використання 
універсальної шкали для визначення рівня результативності інструментів 
антикризового управління операційною діяльністю, встановлення дієвості їх 
використання, що дозволить сформувати заходи щодо підвищення ефективності 
застосування інструментів, вдосконалення їх роботи (с. 286-292).  

На підставі виконаних досліджень дисертантом сформовано науково-

методичний підхід до оцінки впливу внутрішніх факторів на використання 
механізму формування стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств, в якому виділено фінансові та 
інвестиційні, кадрові, виробничі та маркетингові, інформаційні, інноваційні, 
управлінські, організаційні групи факторів та вказано перелік факторів за 
кожною із груп, використано експертний метод для визначення факторів, які 
мають найбільший вплив та здійснено оцінку їх впливу шляхом розрахунку 
інтегральних показників за кожною групою факторів та загального 

інтегрального показника, що дозволить їх врахувати під час використання 
стратегії антикризового управління (с. 337-362).   

Дисертантом розвинуто науково-методологічний підхід до вибору та 
оцінювання ефективності стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування, який передбачає вибір однієї 
стратегії із чотирьох сформованих варіантів, проведення оцінки ефективності 
обраної стратегії шляхом здійснення прогнозу показників за напрямом збутова, 
виробнича діяльність, управління операційною діяльністю, ефективність 
функціонування, ймовірності виникнення загроз кризових явищ в операційній 
діяльності, визначення очікуваних ефектів, розрахунку інтегрального показника 
результативності стратегії, що сприятиме відновленню стану операційної та 
фінансової діяльності шляхом використання антикризових заходів у 
довгостроковому періоді, визначенню напрямів раціоналізації застосування 

обраної стратегії (с. 368-382).  

За результатами виконання дисертаційної роботи дисертантом побудовано 
модель прогнозування використання механізму формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств, в 
основі якої передбачається здійснення розрахунку та прогнозу загальних і 
спеціальних показників операційної, фінансової діяльності, дослідження 



ефективності діяльності на підставі здійснення інтегральної оцінки за функцією 
Харрінгтона, що дозволить встановити потребу у застосуванні механізму, 
прийняти якісні управлінські рішення, забезпечити ефективне впровадження 
інструментів антикризового управління операційною діяльністю у наступних 
періодах (с. 421-457).  

Таким чином, теоретичні, методичні і практичні положення дисертаційної 
роботи Швець Ю.О. розвивають теоретичне розуміння сутності механізму 
формування стратегії в антикризовому управлінні операційною діяльністю 
промислових підприємств та дозволяють підприємствам покращити операційну 

діяльність. 
 

Теоретична цінність і практична значущість результатів дослідження 
 

Для економічної науки теоретичне значення отриманих результатів мають 
такі елементи наукової новизни: 

– надано понятійно-категоріальний апарат «антикризове управління 
промисловими підприємствами» (п. 1.1); 

– досліджено та удосконалено сутність поняття «антикризове управління 
операційною діяльністю промислових підприємств» (п. 1.2); 

– доповнено та розширено науково-практичні аспекти формування 
системи визначення факторів впливу на ефективність антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств (п. 1.3); 

– удосконалено теоретико-методичний підхід щодо визначення 
результативності інструментів антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування (п. 4.1). 

Поряд з цим, практичну значущість мають наукові результати 
дисертаційної роботи, які заслуговують на використання у діяльності 
промислових підприємств, а також органів державної влади. До ключових 
результатів прикладного характеру слід зарахувати: 

– удосконалено концепцію антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств (п. 2.1); 

– розвинуто механізм антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств (п. 2.2); 

– удосконалено систему антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств (п. 2.2); 

– запропоновано механізм формування стратегії антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств (п. 2.3);  

– удосконалено науково-методичний підхід до оцінки дієвості 
використання механізму і системи антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування (п. 4.1); 

– удосконалено науково-методичний підхід до оцінки впливу внутрішніх 
факторів на використання механізму формування стратегії антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств (п. 4.3); 

– розроблено науково-методологічний підхід до вибору та оцінювання 
ефективності стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування (п. 5.1); 



– розвинуто модель прогнозування використання механізму формування 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств (п. 5.3). 

Авторські розробки використані 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.).  

Сформовані у дисертаційній роботі методичні підходи, моделі та 
інструменти щодо здійснення антикризового управління операційною діяльністю 

на промислових підприємствах застосовано в практичній діяльності таких 
підприємств: 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.). 

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, що 
становлять наукову новизну, застосовуються 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.).   

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 56 наукових праць загальним обсягом 52,00 друк. арк. (особисто 
автору належить 49,26 друк. арк.), зокрема: 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.  

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  
Швець Ю.О., доповідалися й отримали позитивну оцінку на 20 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 доктора 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. У матеріалах підрозділу 1.2 автором досліджено підходи науковців 
до трактування дефініцій «операційна діяльність», «управління операційною 
діяльністю», конкретизовано недоліки проаналізованих підходів та зображено 
схему взаємозв’язку дефініції «антикризове управління операційною 
діяльністю» з іншими поняттями (с. 76-90). Було б доцільно зазначити недоліки 
проаналізованих визначень саме для підприємств машинобудування та надати 
пояснення щодо того, яким чином пов’язані вказані поняття в наведеній схемі.  

2. В підрозділі 1.3 автором сформовано три групи факторів, які 
впливають на ефективність операційної діяльності, ефективність антикризового 
управління, зумовлюють виникнення кризових явищ в операційній діяльності 
(с. 104-118). Проте, не вказано за яких умов та на підставі чого здійснено такий 
поділ наведених груп факторів, що обмежує розуміння специфіки управлінцями, 
недостатньо ознайомленими з проблемою.   

3. На с. 132 (рис. 2.1) автором зображено удосконалену концепцію 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств, 
яка містить чотири складових управління, сім блоків. При цьому вважаємо, що 
автору доцільно було б навести взаємозв’язок між складовими управління та 



факторами зовнішнього і внутрішнього середовища, а також порядок розробки і 
використання складових.   

4. Ідея автора щодо використання удосконалених механізму та 
системи антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств, які включають сукупність взаємопов’язаних складових етапів 
(с. 150-188), заслуговує на увагу та є окремим цікавим результатом 
дослідження. Втім, з метою коректного застосування вказаних інструментів 
антикризового управління, за текстом роботи доцільно було б конкретизувати 
очікувані результати від їх використання на промислових підприємствах, що 
дозволило б підвищити результативність їх застосування.  

5. Автором в підрозділі 3.2 дисертації детально проаналізовано рівень 
ефективності функціонування, тобто досліджено показники фінансової 
стійкості, визначено тип фінансової стійкості промислових підприємств у 2015-

2019 рр., при цьому не зовсім коректно сформульовано з якою метою 
наводиться даний матеріал (с. 235-248).  

6. В роботі представлено теоретико-методичний підхід щодо 
визначення результативності інструментів антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств машинобудування, що наведений в 
підрозділі 4.1. Відзначаючи змістовність удосконаленого підходу слід 
зауважити, що доцільно було б представити результати його апробації на 
прикладі промислових підприємств, що підкреслило б його практичну 
значимість.   

7. У матеріалах підрозділу 5.3 автором проведено прогноз загальних, 
спеціальних показників операційної та фінансової діяльності у 2020-2021 рр. на 
прикладі промислових підприємств на підставі використання функцій 
ТЕНДЕНЦІЯ, РОСТ, ЛИНЕЙН, визначено період прогнозування, розраховано 
коефіцієнт детермінації. Було б доцільно більш детально пояснити необхідність 

вибору вказаних функцій прогнозу в Excel та описати очікуваний результат від 
їх використання на прикладі обраних підприємств.     

Загалом вищезазначені зауваження не применшують наукової та 
практичної цінності дисертаційної роботи і не впливають на загальну позитивну 
оцінку даної роботи.  

 

Загальна оцінка дисертації, її відповідності існуючим вимогам та 
висновкам  

   

Дисертаційну роботу Швець Юлії Олександрівни «Механізм формування 
стратегії в антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових 
підприємств» слід визнати завершеною, самостійною, оригінальною. Виконане 
дослідження має достатній теоретичний, методологічний, методико-прикладний 
рівні, послідовне та логічне представлення матеріалу, необхідну повноту 
розкриття виконаних розробок.  

Обрану тему дисертаційної роботи повністю розкрито; поставлену мету 
досягнуто; завдання дисертаційної  роботи в  цілому  виконано. Тема  дисертації  



 


