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Актуальність обраної теми досліджень.
Ринкові механізми функціонування економіки будь-якої держави 

мають циклічний характер. Економічні результати діяльності кожного 
підприємства формуються під впливом цих макроекономічних коливань, а 
також залежать від дії багатьох внутрішніх причин. Забезпечення стійкого 
та гармонійного економічного зростання економіки України робить 
надзвичайно актуальним питання організації протидії кризовим явищам та 
відродження нормального перебігу функціонування основної ланки 
економіки -  підприємств різних форм власності та форм господарювання, 
потребує опанування та впровадження в практику антикризового 
управління. Висока імовірність виникнення і розвитку кризи в процесі 
діяльності будь-якого підприємства зумовлює необхідність здійснення 
спеціалізованого антикризового управління, яке спрямоване на подолання 
кризових явищ, базуючись на системному, ситуаційному та процесному 
підходах.

Упродовж останніх років чинник кризи відігравав найважливішу роль 
на підприємствах переважної більшості галузей національної економіки. 
Елементи економічної кризи на мікроекономічному рівні проявляються 
насамперед у масовій збитковості та низькій рентабельності виробництва, 
цінових і структурних диспропорціях, недостатньому рівні 
конкурентоспроможності, незадовільній структурі балансу на рівні 
підприємства, дефіциті обігових коштів, неплатоспроможності, 
незбалансованості відтворювальних процесів тощо. Зазначені факти 
актуалізують питання організації протидії кризовим явищам у рамках 
створення дієвих механізмів антикризового управління. Це, своєю чергою, 
потребує поглибленого наукового вдосконалення теорії своєчасної 
діагностики рівня та причин кризового стану, а також розроблення й 
реалізації ефективних антикризових програм.

У зв’язку з цим, дисертаційне дослідження, в якому зроблено спробу 
науково-практичного обґрунтування рекомендацій щодо забезпечення 
ефективного управління діяльністю та функціонування промислових 
підприємств, в тому числі в кризові періоди економіки, є актуальним.
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій та їх достовірність

Аналіз дисертації свідчить, що здобувачем виконано достатньо 
ґрунтовне критичне вивчення теоретичного базису поставленої наукової 
проблеми щодо ефективного управління діяльністю промислових 
підприємств шляхом запровадження засад стратегічного антикризового 
управління їх діяльністю. Основні наукові положення, висновки, 
рекомендації дисертаційної роботи викладені у 10 наукових працях з 
економіки, у тому числі: п’ять -  статті у вітчизняних наукових фахових 
виданнях (всі входять до міжнародних наукометричних баз), одна -  у 
науковому виданні іншої, держави, чотири -  публікації у матеріалах науково- 
практичних конференцій. Вони мають теоретичне, методологічне та 
емпіричне обґрунтування, що обумовлено, зокрема, глибиною здійсненого 
здобувачем дослідження, опрацюванням 165 найменувань інформаційних 
джерел (включаючи джерела міжнародної статистичної звітності), що 
торкаються різноманітних аспектів за темою дисертації.

Як публікації, так і автореферат дисертації з достатньою повнотою 
висвітлюють положення поданого на захист дослідження.

Обґрунтованість та достовірність положень і висновків дисертанта 
визначається тим, що вони є результатом ретельного вивчення і порівняння:

- законодавчих та інших нормативно-правових актів України, 
ближнього та дальнього зарубіжжя, а також міжнародних документів;

- значного обсягу спеціальної наукової літератури в галузі знань з 
економіки та управління підприємством;

- розрахунково-експериментальних результатів емпіричного 
дослідження;

- аналіз державних програмних документів.
Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі 

використовувались загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, які 
складають комплекс принципів і методів наукового дослідження: методи 
економічного та системного, історико-еволюційного та ретроспективного 
аналізу теоретичного та логічного узагальнення, графічний метод; експертні 
методи оцінки використані для аналізу та діагностики фінансової стійкості 
промислового підприємства в умовах кризи, оцінки ефективності процесу 
антикризового управління діяльністю промислового підприємства; 
функціонально-параметричний аналіз використано для визначення 
еталонного та фактичного значення інтегральних показників ймовірності 
банкрутства та ефективності антикризового управління та ін.

Завдяки точному використанню наукової термінології та фразеології, 
роботі притаманні логічний зв'язок викладення матеріалу, смислова 
завершеність, цілісність та єдність, що сприяє виваженій послідовності, 
стилістичній коректності та чіткості висновків.
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Інформаційною базою дослідження стали: законодавчі акти Верховної 
Ради України; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; 
статистичні дані Державного комітету статистики України; публікації 
науковців та практиків, а також власні дослідження автора з питань 
стратегічного та антикризового управління діяльністю підприємства, 
сутності та змісту ризиків у діяльності промислових підприємств, тощо.

Наукові положення, висновки і рекомендації, викладені в дисертаційній 
роботі Щукіна Д.В., базуються на системному підході до аналізу і 
діагностики об’єкта дослідження.

Достовірність висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації, 
забезпечена знанням і творчим використанням наукової методології та 
застосуванням сучасних методів проведення досліджень. Дисертаційна 
робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт ПрАТ «ВНЗ» 
Міжрегіональна Академія управління персоналом» за темою «Проблеми та 
перспективи розвитку промислових підприємств України» (номер державної 
реєстрації № 0113и007697), у межах якої особисто 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.

Отже, ступінь обґрунтованості результатів дослідження Щукіна Д.В. є 
таким, що підтверджується відповідними матеріалами та виконаними 
вимогами до кандидатських дисертаційних робіт.

Новизна результатів наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації

Основні результати дослідження, що характеризують наукову новизну 
одержаних результатів* складають три цілісні блоки:

Перший -  включає теоретичні засади стратегічного антикризового 
управління діяльністю промислових підприємств, а саме: 1) досліджено 
генезис тлумачень базових детермінант поняття «стратегічне 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
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функціонуванні підприємства, досягненні поставлених цілей; 2) здійснено 
детальний аналіз теоретико-методологічних особливостей та засад 
антикризового управління діяльністю промислових підприємств (с.40-55); 3) 
запропоновано методологію аспектів стратегічного управління діяльністю 
промислових підприємств: побудовано модель стратегічного управління із 
виділенням послідовних етапів, кожен з яких передбачає цілий ряд дій; 
виділено переваги та обмеження промислових підприємств, які орієнтовані 
на стратегічне управління власною діяльністю, (с.55-70).

Другий -  містить результати аналізу процесу управління діяльністю 
промислових підприємств в умовах кризи: 1) здійснено аналіз 
функціонування економіки України та її суб’єктів в кризові періоди, виділено 
основні характерні риси та недоліки функціонування та управління 
діяльністю вітчизняних промислових підприємств, які створюють для них 
додаткові ризики та загрози, не дозволяють швидко подолати негативні 
наслідки криз та розпочати процес відновлення, нормального стабільного 
функціонування (с.76-92); 2) проведено діагностику фінансової стійкості 
промислового підприємства в умовах кризи; на підставі здійсненої 
діагностики системи управління діяльністю підприємства на прикладі ПАТ 
«Запорізький абразивний комбінат» в умовах кризи та його фінансової 
стійкості зроблено висновок про низький рівень його фінансової стійкості та 
наявність кризових явищ в діяльності підприємства, значну залежність від 
зміни зовнішнього середовища, зовнішніх ризиків та загроз, що є низькою 
якістю управління з боку власників та керівництва підприємства (с.92-112); 
3) здійснено оцінку ефективності антикризового управління підприємства з 
використанням моделей Е. Альтмана, О. Терещенка та А. Матвійчука; 
встановлено, що інтегральні значення методик оцінки не завжди 
відповідають реальним ризикам ймовірності банкрутства, не завжди 
дозволяють попередити ризики та загрози в діяльності підприємства і 
потребують вдосконалення, в тому числі, з метою врахування часових 
обмежень в умовах наближення моменту технічної неплатоспроможності 
(с.112-123).

Третій -  включає розроблені автором напрями удосконалення системи 
антикризового управління діяльністю промислових підприємств: 1) 
встановлено, що: стратегічне антикризове управління діяльністю 
промислового підприємства -  це процес управління, основним суб’єктом 
якого виступають власники та менеджери підприємства, який спрямований 
на досягнення стратегічних цілей за допомогою упередження ризиків та 
загроз діяльності, прогнозування та швидкої адаптації до змін 
навколишнього середовища, заснований на принципах безперервності та 
відсутності обмежень в часі; в процесі стратегічного антикризового 
управління діяльністю промислового підприємства повинні вирішуватись дві 
групи цілей та завдань: стратегічні та тактичні, адже саме тактичне 
управління повинно здійснюватись в межах стратегічного і саме таким чином 
можливо досягти довготривалих та короткострокових цілей підприємства;
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механізм планування й реалізації стратегії антикризового розвитку повинен 
представляти собою процес підготовки певних управлінських рішень, які 
складаються з чітко визначеної послідовності етапів, кожному з яких 
відповідають і завдання; виділено найголовніші стратегічні та тактичні 
завдання підприємства, які повинні бути реалізовані в процесі запровадження 
концепції стратегічного антикризового управління підприємством (с.129- 
141); 2) розроблено: по-перше, удосконалену комплексну оцінку 
стратегічного антикризового управління, яка грунтується на таких основних 
положеннях: оцінка здійснюється на підставі розрахунку інтегрального 
показника ефективності стратегічного антикризового управління 
підприємством, обчисленого на підставі фінансових показників та 
скоригованих на нефінансові показники, що характеризують якість 
управління та рівень менеджменту; по-друге, шкалу ідентифікації рівня 
ефективності стратегічного антикризового управління підприємством, яка 
відповідає фазам життєвого циклу підприємства та рівням стійкості та 
керованості діяльністю підприємства, відповідно до матриці завдань 
стратегічного антикризового управління діяльністю промислового 
підприємства, що дозволяє одразу визначити сутність завдань управління на 
даному етапі; по-третє, 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 
(с. 141-154); 3) визначено перспективні завдання стратегічного антикризового 
менеджменту підприємства, серед яких основними є створення систем 
управління ризиками промислового підприємства; постійна мінімізація 
поширених ризиків та загроз діяльності промислового підприємства (с.154- 
164).

Значення роботи для науки і практики та шляхи використання 
результатів дослідження.

Наукове та практичне значення дисертаційної роботи полягає у 
розвитку теоретико-методологічних положень та розробці практичних 
рекомендацій щодо забезпечення ефективного управління діяльністю 
промислових підприємств шляхом запровадження засад стратегічного 
антикризового управління їх діяльністю. Теоретичні висновки, запропоновані 
у дисертаційному дослідженні, можуть стати підґрунтям для подальших 
наукових досліджень у сфері економіки та управління підприємством. їх 
використання можливе і під час підготовки та обґрунтування змін і 
доповнень до нормативно-правових актів.

Практичне значення положень і рекомендацій виконаного дослідження 
полягає в тому, що вони можуть бути застосовані у практиці промислових 
підприємств.

Матеріали дисертаційного дослідження також можуть бути 
використані у навчальному процесі при підготовці магістрів з економіки.
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Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату.
Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами МОН України. 

Зміст дисертаційної роботи логічний, виклад матеріалу послідовний і 
достатньою мірою розкритий. Дисертація складається із вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 
становить 191 сторінку. Матеріали дисертації містять 31 таблицю на 18 
сторінках, 12 рисунків на 7 сторінках. Список використаної літератури 
налічує 165 джерел і займає 17 сторінок.

Зміст автореферату повністю ідентичний основним положенням 
дисертації.

Дискусійні положення, недоліки і побажання
Незважаючи на загальну позитивну оцінку і змістовність викладу 

результатів наукового пошуку, обґрунтованість та достовірність висновків в 
дисертаційному дослідженні мають місце певні зауваження і дискусійні 
положення, зокрема:

1. В дисертаційній роботі автором пропонується лише три 
класифікаційні ознаки ризиків діяльності промислового підприємства: за 
джерелом походження, за сферою походження, за характером впливу, що, 
зважаючи на велику кількість різноманітних ризиків, які впливають на 
діяльність підприємства, доволі обмежує перелік потенційних ризиків (с.37- 
39).

2. В 1-му теоретичному розділі автор присвячує увагу розгляду 
особливостей ризиків та загроз, що є добре, водночас, автором не приділено 
уваги розгляду особливостей криз та кризових явищ, при тому, що робота 
має антикризове спрямування.

3. В своїй роботі (п. 2.1) за результатами дослідження засад 
функціонування економіки України та її суб’єктів в кризові періоди Ви 
визначаєте лише недоліки в управлінні самих підприємств, в той же час 
наводите окремі макроекономічні показники, які не залежать від самих 
підприємств. Зважаючи на це, можливо було б доцільно визначити, похибки, 
яких припускався уряд в процесі державного регулювання економіки, що 
поглибили кризу в промисловості.

4. Для свого дослідженні Ви обрали Приватне акціонерне товариство 
«Запорізький абразивний комбінат», яке з одного боку, є монополістом в 
виробленні певних видів продукції, з іншого, більшу частку своєї продукції 
експортує. З огляду на це, чи не є запропоновані Вами пропозиції щодо 
удосконалення діяльності промислових підприємств спрямованими саме на 
вдосконалення лише таких підприємств, а не більшості промислових 
підприємств.

5. На рис. 3.1 (ст. 136) Вами два рази виділяється стала фаза. Зважаючи 
на те, що кожна з них має власні особливості та завдання чи не було б 
доцільнішим або об'єднати їх в одну, або дати їх різні назви.



Вказані зауваження відображають власну наукову позицію опонента і 
не заперечують можливості існування авторського бачення шляхів 
розв’язання задач дисертаційного дослідження, а тому не впливають на 
позитивну оцінку цього дисертаційного дослідження.

Загальний висновок.
1. Дисертаційна робота Щукіна Дмитра Вікторовича «Стратегічне 

антикризове управління діяльністю промислових підприємств» є завершеним 
науковим дослідженням, виконаним на вельми актуальну тему. Вона містить 
теоретичні та методичні засади, розробки науково-практичних рекомендацій 
щодо ефективного управління діяльністю промислових підприємств шляхом 
запровадження засад стратегічного антикризового управління їх діяльністю.

2. Враховуючи актуальність, новизну, важливість одержаних автором 
наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також значну 
практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна 
робота Щукіна Дмитра Вікторовича «Стратегічне антикризове управління 
діяльністю промислових підприємств» відповідає вимогам МОН України, які 
висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук, та відповідає Порядку присудження наукових ступенів, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. за 
№ 567 зі змінами та доповненнями, а її автор -  Щукін Дмитро Вікторович - 
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04. -  економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності)

Офіційний опонент,
професор кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування 
Запорізького національного університету, 
д.е.н., професор О.М. Зборовська


