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Актуальність обраної теми досліджень 
 

Зміни, що спостерігаються у світових господарських відносинах, 

балансі взаємодії наднаціональних регуляторів, національних урядів і 

міжнародних корпорацій та організацій, зумовлюють еволюційну динаміку 

фінансово-економічної сфери, неминуче впливають на процеси її розвитку в 

Україні. Вимагає апробації та адаптації накопичений досвід корпоративного 

управління в контексті дифузії державного та приватного капіталу, 

посилення ролі останнього в господарських процесах. Водночас за умов 

поширення світової фінансово-економічної кризи першочерговими 

постають завдання антикризового управління та регулювання і на 

державному рівні, і на рівні підприємств; визначення й застосування 

ефективних заходів протидії кризі, що враховують національні економічні 

особливості.  

Нинішня  економічна ситуація в країні, що характеризується надмірним 

зростанням кількості збиткових та збанкрутілих підприємств, насамперед, є 

ознакою недосконалості та неефективності системи антикризового 

управління, яку розробляють та реалізовують вітчизняні суб’єкти 

господарювання. Зазначене, особливо характерне для промислових 

підприємств. Відповідно, питання побудови ефективної системи 

антикризового управління промисловими підприємствами, яка  дозволить 

не лише побороти кризу та уникнути загрози банкрутства, але й забезпечити 

їх стабільний розвиток, набуває особливої актуальності. Це зумовлює 

актуальність та своєчасність дослідження проведеного Щукіним Д.В. 

Підтвердженням актуальності теми представленої дисертації Щукіна 

Д.В. та практичної її спрямованості є зв'язок з науково-дослідною темою 

ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональна Академія управління персоналом» – 

«Проблеми та перспективи розвитку промислових підприємств України» 

(номер державної реєстрації № 0113U007697), у межах якої автором 

уточнено понятійно-категоріальний апарат стратегічного антикризового 

управління діяльністю промислових підприємств; розроблено концептуальні 

засади стратегічного антикризового управління діяльністю підприємства; 

обґрунтовано підходи до вдосконалення методології оцінювання і 

діагностики фінансового стану та якості управління діяльністю промислових 

підприємств. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій та їх достовірність 

 

Достовірність результатів дослідження, що містяться у висновках та 

рекомендаціях не викликає сумнівів. Усі вони отримані особисто автором 

унаслідок вдалого поєднання наукової методології, сучасних методів і 

прийомів обробки економічної та статистичної інформації. Більшість 

положень дисертації містять авторський підхід щодо вирішення окремих 

завдань в контексті розв’язання проблеми забезпечення ефективного 

управління діяльністю промислового підприємства з метою забезпечення 

його ефективного та безперебійного функціонування протягом всього 

життєвого циклу. 

Викладений у дисертації матеріал логічно поєднує теоретико-

методологічні узагальнення дослідника та аналітичні розрахунки, які 

базуються на великому масиві статистичної інформації, поданої у матеріалах: 

законодавчих актів Верховної Ради України; постанов і розпоряджень 

Кабінету Міністрів України; даних ПрАТ "Запорізький абразивний 

комбінат"; статистичних даних Державного комітету статистики України; 

публікаціях науковців та практиків, а також  власних дослідженнях автора з 

управління діяльністю промислового підприємства. Розрахунки подані в 

дисертації переважно виконані з використанням розроблених автором 

підходів, що забезпечило обґрунтованість наукових положень та висновків. 

Представлені пропозиції та рекомендації є цілком змістовними та 

обґрунтованими. Їх практичну цінність засвідчує апробація на міжнародних 

та всеукраїнських конференціях, в роботі яких приймав участь дисертант. 

Наукові положення, висновки і рекомендації у повній мірі висвітлені у 

10 наукових працях, а саме: 5 статей – у наукових фахових виданнях й 1 - у 

виданнях інших держав, а також 4 публікації – в матеріалах наукових 

конференцій. Загальний обсяг публікацій 3,43 обл. вид. арк. 

 

Новизна результатів наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

 

Наукова новизна дисертаційної роботи Щукіна Д.В.  полягає у 

розвитку теоретичних, методологічних і практичних положень щодо 

забезпечення ефективного управління діяльністю промислових підприємств 

шляхом запровадження засад стратегічного антикризового управління їх 

діяльністю. Найбільш вагомими результатами, що характеризують новизну і 

розкривають повноту та зміст дисертаційного дослідження  є: 

удосконалено: 

- підхід до стратегічного антикризового управління діяльністю 

промислового підприємства, за яким основним суб’єктом виступають 

власники та менеджери підприємства, який спрямований на безперервне 

ефективне та стабільне функціонування підприємства і передбачає: 



здійснення управління підприємством на стратегічних засадах та посилення 

антикризових заходів на всіх етапах життєвого циклу промислового 

підприємства шляхом: поєднання системного, ситуацiйного та цiльового 

пiдходів до управління та функцiонування промислового підприємства; 

безперервного збору та застосування баз стратегiчної iнформацiї, аналiзу та 

iнтерпретацiї для упередження ризиків та загроз діяльності, для 

прогнозування та швидкої адаптації до змін навколишнього середовища; 

розробки механізмів та інструментарію контролю та моніторингу ризиків, 

загроз та криз, їх уникнення та подолання, відновлення нормальної 

діяльності промислового підприємства.  

- модель стратегічного управління діяльністю промислового 

підприємства із виділенням наступних трьох послідовних етапів, кожен з 

яких передбачає цілий ряд відповідних лише йому дій: стратегічне 

планування (визначення мети і цілей підприємства, аналіз зовнішніх та 

внутрішніх середовища та факторів, вибір стратегії та варіативних сценаріїв 

розвитку подій, розробка довгострокового стратегічного плану, розробка 

оперативних та тактичних планів, завдань та орієнтирів), реалізація стратегії 

(утворення механізмів та інструментарію для реалізації стратегії за 

допомогою всіх елементів управлінського процесу, досягнення стратегічних 

цілей), стратегічний контроль (вимірювання та оцінка виконання 

стратегічних та оперативних планів, порівняння результатів вимірювання з 

орієнтирами, виявлення розбіжностей); 

- класифікацію ризиків діяльності промислового підприємства з 

урахуванням їх практичного застосування та поділом за такими ознаками: за 

джерелом походження (внутрішні та зовнішні), за сферою походження 

(виробничі, фінансові, комерційні, законодавчі, юридичні), за характером 

впливу (прості; комплексні (складні)); 

- комплексну оцінку стратегічного антикризового управління, яка має  

грунтуватись на таких положеннях: оцінка здійснюється на підставі 

розрахунку інтегрального показника ефективності стратегічного 

антикризового управління підприємством, обчисленого на підставі 

фінансових показників та скоригованих нефінансових показників, що 

характеризують якість управління та рівень менеджменту; шкала 

ідентифікації рівня ефективності стратегічного антикризового управління 

підприємством відповідає фазам життєвого циклу підприємства та рівням 

стійкості і керованості діяльністю підприємства, визначеним нами у матриці 

завдань стратегічного антикризового управління діяльністю промислового 

підприємства, що дозволяє одразу визначити сутність завдань управління на 

даному етапі; 

- інтегральний показник оцінювання ефективності стратегічного 

антикризового управління підприємством, який розраховується на підставі 

фінансових показників діяльності підприємства, а також передбачає 

врахування значення коригувального показника, що визначається за 

результатами здійсненої оцінки та розрахунку нефінансових показників 

оцінки ефективності стратегічного антикризового управління підприємством. 



набули подальшого розвитку: 

- уточнено зміст низки основних понять стратегічного управління 

діяльністю промислового підприємства, зокрема: «антикризове управління 

підприємством» означає певну сукупність управлінського інструментарію 

процесу стратегічного управління підприємством, який орієнтований на 

упередження негативного впливу ризиків та загроз на діяльність 

підприємства та підтримання його стійкого та стабільного стану протягом 

всього періоду функціонування; під поняттям «стратегічне управління» 

пропонується розглядати процес управління підприємством, спрямований на 

досягнення стратегічних цілей у довгостроковій перспективі; «ризик» 

представляє собою невизначеність, яка спричиняє потенційну ймовірність 

відхилення від запланованих цілей та очікуваних результатів; під поняттям 

«загроза» розглядається потенційна ймовірність збоїв у нормальному 

функціонуванні підприємства, досягненні поставлених цілей;  

- сформульовано і обґрунтовано ряд обов’язкових нефінансових 

показників та критерії їх оцінки для визначення ефективності стратегічного 

антикризового управління підприємством, що, на відміну від існуючих, 

передбачає оцінку якості та особливостей управління, складу акціонерів та 

його стабільності, тощо. 

Характеризуючи в цілому новизну результатів наукових положень 

дисертаційної роботи, слід зазначити, що беззаперечна оригінальність 

дисертаційного дослідження полягає в обраній його проблематиці та 

необхідності ефективного управління діяльністю промислового підприємства. 

Викладений матеріал результатів дослідження характеризується глибоким 

системним підходом до пошуку шляхів підвищення ефективності управління 

діяльністю промислового підприємства з метою забезпечення його 

ефективного та безперебійного функціонування протягом всього життєвого 

циклу. 

 

Значення роботи для науки і практики та шляхи використання 

результатів дослідження 
 

Наукове значення роботи полягає у здійсненні теоретичних 

узагальнень, розробці методичних засад та вдосконаленні практик  

ефективного управління діяльністю промислових підприємств шляхом 

запровадження засад стратегічного антикризового управління їх діяльністю. 

Окремі положення дисертаційної роботи, які відображають наукову 

новизну і виносяться на захист, доведені автором до рівня рекомендацій з їх 

впровадженням у практику, а також використовуються в освітньому процесі. 

Цей висновок підтверджується довідками про впровадження результатів 

дослідження. Розробки дисертаційного дослідження знайшли застосування у 

діяльності ПрАТ "Запорізький абразивний комбінат". На підставі 

запропонованої методики було здійснено аналіз діяльності підприємства в 

умовах кризи та післякризовий період. З метою удосконалення засад 

управління на підприємстві було запроваджено принципи стратегічного 



антикризового управління діяльністю (довідка про впровадження № Л-231/с 

від 20.06.2019р.). Розробки та практичні рекомендації знайшли застосування 

у діяльності АТ «Мотор Січ». Запроваджено поточний моніторинг і контроль 

в межах стратегічного антикризового управління (довідка про впровадження 

№ 2549/ДКП и ИП від 23.05.2019р.). 

Окремі положення та висновки дисертаційної роботи використовуються 

у навчальному процесі ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональна Академія управління 

персоналом»  при викладанні дисциплін «Економіка підприємства» та 

«Організація і планування діяльності підприємства» (довідка про 

впровадження № 178/в від 17.05.2019р.). 

 

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату 

 

Дисертаційна робота Щукіна Д.В. є науковою працею, виконаною 

особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису. 

Відображає підготовлені для прилюдного захисту наукові положення, 

результати досліджень здобувача, а також дані про їх впровадження. 

Дисертаційна робота написана діловою українською мовою. Матеріал 

викладено в логічній послідовності, робота характеризується цілісністю. 

Зміст автореферату й основних положень дисертаційної роботи 

ідентичні. Автореферат за оформленням відповідає встановленим вимогам. 

 

Дискусійні положення, недоліки і побажання 

 

Поряд із визнанням наукової та практичної вагомості результатів 

дослідження, одержаних у дисертаційній роботі Щукіна Д.В. доцільно 

вказати на наступні положення дискусійного характеру, недоліки та 

побажання: 

1. Дещо дискусійними є висновки дисертанта, що наведені у 

теоретичному розділі дисертації. Зокрема, визначення дефініції «антикризове 

управління підприємством» (ст. 47), що наведене автором, є сукупністю 

управлінського інструментарію. На нашу думку, зважаючи, що це управління 

і воно більшою мірою є процесом, а інструментарієм. 

2. На стор. 69 роботи автором зазначається цілий ряд обмежень, які має 

стратегічне управління, чи не будуть вони обмеженнями в тому підході до 

стратегічного антикризового управління діяльністю промислового 

підприємства, який розроблено автором. 

3. П. 2.1 дисертаційного дослідження має назву "Аналіз 

функціонування економіки України та її суб’єктів в кризові періоди", в той 

же час, він присвячений аналізу діяльності саме промислових підприємств. 

Тому можливо було б більш доцільним його назвати "Аналіз функціонування 

промислових підприємств або промислової сфери економіки України".  

4. За результатами вибору моделей оцінки ефективності антикризового 

управління автором зроблено вибір на користь моделей Е. Альтмана, О. 

Терещенка та А. Матвійчука, в   той же час, як   показує світова  практика і як  




