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1. Актуальність теми та її зв'язок із науковими програмами. 

Актуальність теми обумовлена не розкритими питаннями щодо ідентифікації 

кризи на ранніх її етапах, діагностики ймовірності банкрутства корпоративних 

підприємств та, відповідно, організації інформаційно-аналітичного забезпечення 

антикризового управління. Сьогодні багато підприємств України, в тому числі 

акціонерних товариств, перебувають в кризовому або передкризовому стані, коли 

під час наростаючої в державі економічної, політичної, соціальної та фінансової криз 

вони вимушені створювати систему антикризового управління, яка передбачає їх 

фінансово-виробниче оздоровлення і розвиток в оптимальному режимі. Навіть при 

усталеному функціонуванні економіки майже всі підприємства мають вживати 

заходи, спрямовані на запобігання різкому погіршенню економічних показників 

діяльності підприємства. 

Крім того, кризові явища ведуть до суттєвої дестабілізації господарської 

діяльності корпоративних підприємств, а закономірність їх виникнення носить, як 

відомо, циклічний характер. Ефективність антикризового управління 

корпоративними підприємствами, у свою чергу, багато в чому визначається якістю 

інформаційно-аналітичного забезпечення для прийняття відповідних рішень. Це 

свідчить про актуальність, наукову значимість і практичну направленість 

дисертаційної роботи Гоя Василя Васильовича.  

Дисертаційне дослідження відповідає тематичній спрямованості наукових 

розробок у рамках науково-дослідних робіт Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова в межах державної 

бюджетної тематики: «Організація забезпечення фінансово-економічної безпеки: 

оцінка зовнішніх і внутрішніх загроз підприємств України» (2018 р., номер 

державної реєстрації 0115U000149); Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця в межах науково-дослідної роботи «Формування 

ефективної конкурентоспроможної стратегії та державного регулювання на ринку 



послуг економічного консалтингу» (2012 р., номер державної реєстрації 

0112U006687) та Національної металургійної академії України в межах 

держбюджетної теми дослідження «Сучасні методи та фінансово-економічні 

механізми управління суб’єктами господарювання регіону» (2017 р., державний 

реєстраційний номер 0117U002349). 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність та новизна. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у дисертації та 

виносяться на захист, є теоретично обґрунтованими й містять результати їх 

практичного використання. Їх виклад супроводжується критичним оглядом та 

посиланням дисертанта на результати наукових робіт вітчизняних та закордонних 

науковців за обраною темою, вдалим застосуванням загальнонаукових та 

спеціальних методів проведення досліджень, використанням сучасного 

методичного інструментарію та засобів обробки  інформації.  

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджується 

використанням широкої інформаційної бази за темою дисертації, в т.ч. офіційних 

статистичних даних, нормативно-правових актів, які стосуються діяльності 

будівельних підприємств, монографій, численних наукових публікацій вітчизняних 

та зарубіжних вчених-економістів, інтернет-джерел.  

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел, додатків.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет і методи дослідження; розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, подано відомості про апробацію результатів дисертації та 

публікації. 

У першому розділі “Теоретико-методичні підходи до антикризового 

управління на корпоративних підприємствах”  розкрито сутність і об'єктивну 

необхідність удосконалення антикризового управління, проведено аналіз видів 

кризи, їх характеристику, досліджено сутність та передумови розвитку 

антикризового управління, визначено механізм антикризового управління та 

виявлено напрямки його вдосконалення, проаналізовано понятійний апарат 

інформаційно-аналітичного забезпечення антикризового управління 

корпоративними підприємствами. 

У другому розділі “Аналіз інформаційно-аналітичного забезпечення 

антикризового управління корпоративними підприємствами” проведено 



порівняльний аналіз фінансового стану підприємств-банкрутів та тих, що 

працюють ефективно на основі даних фінансової звітності, узагальнено, 

класифіковано та оцінено існуючі методи та моделі діагностики кризи на 

підприємстві, проведено обґрунтування вибору показників фінансового стану 

підприємств, на основі яких запропонована модель оцінки ймовірності 

банкрутства корпоративних підприємств. 

У третьому розділі “Формування системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення антикризового управління на корпоративних підприємствах” 

проведено змістовне обґрунтування вибору та розрахунок показників 

корпоративного характеру, на основі яких запропонована комплексна модель для 

оцінки фінансового стану підприємства, розроблено схему процесу діагностики та 

алгоритм моделювання діагностики кризового стану, визначено й обґрунтовано 

основні напрями щодо підвищення ефективності системи інформаційно-

аналітичного забезпечення антикризового управління корпоративним 

підприємством. 

Наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації дисертаційного 

дослідження є достатньо обґрунтованими, що підтверджується використанням як 

вітчизняних, так і зарубіжних наукових праць, застосуванням таких підходів, 

методів і прийомів дослідження, як системний аналіз; методи порівняння та 

групування, прийоми фінансового коефіцієнтного аналізу; методи виділення 

діагностичних ознак, регресійний метод, методи розширення та подовження, 

методи теорії нечітких множин, експертних оцінок, абстрактно-логічні висновки, 

вимірювання тощо. 

Достовірність положень і методичних розробок дисертаційної роботи 

підтверджується їхньою апробацією на всеукраїнських, міжнародних науково-

практичних та інтернет – конференціях, публікацією у фахових виданнях та 

впровадженням результатів дисертаційної роботи в діяльність корпоративних 

підприємств будівельної галузі. 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна представлених у дисертації результатів визначається 

сукупністю обґрунтованих теоретико-методичних положень та розроблених 

практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності антикризового 

управління корпоративними підприємствами шляхом удосконалення 

інформаційно-аналітичного забезпечення. Новизна дисертаційного дослідження 



полягає, зокрема, у наступних конкретних результатах, отриманих особисто 

дисертантом (у порядку викладу матеріалу): 

удосконалено: 

- інформаційно-аналітичне забезпечення антикризового управління 

корпоративними підприємствами, яке, на відміну від іншого, базується на 

сформованій системі якісних та кількісних показників, які характеризують різні 

напрямки діяльності корпоративних підприємств, що дозволяє, більш ефективно 

ідентифікувати причини кризи, завчасно попереджати настання кризового стану, 

інформувати зацікавлені сторони, системно і комплексно здійснювати інформаційне 

забезпечення процесів планування та прийняття антикризових управлінських рішень; 

-  методичний підхід до оцінки ймовірності банкрутства корпоративних 

підприємств, що ґрунтується на розрахунку інтегрального показника з 

використанням апарату нечітких множин, та який, на відміну від існуючих, 

об’єднує базовий показник ймовірності банкрутства, визначений на основі 

фінансових показників та агреговані нефінансові показники корпоративного 

характеру (показник факту протиправних дій у банкрутстві, показник 

корпоративних протиріч, показник втрати корпоративного контролю над 

підприємством), що дозволяє комплексно оцінити ступінь впливу факторів та 

визначити ймовірність банкрутства корпоративного підприємства; 

 - модель логістичної регресії оцінки ймовірності банкрутства 

корпоративних підприємств, яка, на відміну від існуючих, дає можливість 

врахувати нелінійну залежність рівня ризику банкрутства від спонукаючих 

факторів,  забезпечити більш високу точність оцінки ймовірності банкрутства, та 

може бути використана в якості інструменту експрес-аналізу кризового стану 

підприємства з метою завчасного формування антикризових заходів; 

набули подальшого розвитку: 

- уточнено поняття «антикризове управління корпоративними 

підприємствами», сутність якого полягає в тому, що це система управління 

підприємством, яка спрямована на діагностику, запобігання, нейтралізацію та 

контроль кризових явищ на основі мобілізації всіх наявних на підприємстві та за 

його межами ресурсів із урахуванням оптимального узгодження  інтересів 

учасників корпоративних відносин.  

- класифікація чинників кризи на корпоративних підприємствах, яка доповнена 

групою чинників корпоративного характеру, а саме: навмисне доведення до 

банкрутства зацікавленими особами, корпоративні протиріччя (між власниками та 



вищим керівництвом, між персоналом та власниками, між підприємством та 

зовнішнім середовищем та ін.), ступінь контрою над підприємством (розподіл 

корпоративних прав), що дозволяє обґрунтовано встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки, виявляти ризики банкрутства на етапі їх виникнення та підвищувати здатність 

підприємства до запобігання банкрутству; 

-  методичний підхід до визначення ймовірності факту протиправних дій 

(навмисного доведення до банкрутства), який, на відміну від інших, передбачає 

проведення аналізу діяльності корпоративного підприємства на наявність ділового 

ризику, що дає можливість виявити період прийняття неправильних та/або 

протиправних управлінських рішень в умовах обмеженості вхідних даних. 

Основні положення дисертації, висновки та пропозиції, що наводяться як 

логічний підсумок проведеної автором роботи, є достатньо повними та 

обґрунтованими з високим ступенем наукової аргументації.  

4. Практичне значення результатів дослідження.  

Дисертаційна робота містить теоретико-методичні положення щодо 

удосконалення методичного та практичного інструментарію інформаційно-

аналітичного забезпечення антикризового управління корпоративними 

підприємствами, а практичні результати і доведені до рівня пропозицій і 

методичних розробок у діяльність Харківського управління Офісу великих 

платників податків ДФС України (Довідка №01-042018/177 від 11 квітня 2018 

року), практичне застосування на ПрАТ «Трест Житлобуд-1» (Довідка №1803/23 

від 15 березня 2018 року), ТОВ «Компанія з управління активами «Спагія» 

(Довідка №23/05-01 від 23 травня 2018 року), ТОВ «Компанія «Альянс-Україна» 

(Довідка №18/02/02 від 28 лютого 2018 року), а також у начальному процесі 

кафедри економіки підприємств міського господарства Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (довідка 

б/н від 13 квітня 2018 року) 

5. Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих працях.  

Основні теоретичні положення, результати прикладних досліджень 

доповідалися, обговорювалися й одержали позитивну оцінку на 16 науково-

практичних конференціях. 

П

-
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 у наукових фах



. 

Автореферат дисертації Гоя Василя Васильовича у повній мірі відображає 

зміст, структуру, основні положення, висновки і рекомендації, які виносяться на 

захист, і є ідентичними результатам дисертаційної роботи. Кількість, обсяг і 

якість друкованих праць надають авторові право публічного захисту дисертації.  

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам.  

У дисертаційній роботі Гоя Василя Васильовича досягнута мета, вирішені 

поставлені завдання, сформульовані та обґрунтовані наукові положення. 

Висновки та пропозиції є особистим надбанням її автора. Рівень проведених 

досліджень, викладених у дисертації, відповідає сучасним вимогам до науково-

дослідних робіт, що виконуються в національних університетах України. 

Автореферат у повній мірі відображає зміст, структуру, основні результати, 

отримані у дисертаційній роботі. 

7. Дискусійні положення та зауваження щодо дисертаційної роботи 

Оцінюючи представлену дисертаційну роботу в цілому позитивно, слід 

відмітити дискусійні положення та висловити наступні зауваження.   

1. В підрозділі 1.2 здобувач розглядає та дає власне трактування поняттю 

«криза підприємства». Водночас, зважаючи на те, що в дисертаційній роботі 

активно застосовуються такі терміни як «кризове явище», «кризовий стан», 

«кризова ситуація», «кризовий розвиток», «кризові фактори»  та ін. доцільно було 

чітко сформувати суть кожного та визначити взаємозв’язок між ними, що 

забезпечило б чіткість подання та сприйняття матеріалу. 

2. На рис. 3.5 (ст. 190) дисертаційної роботи автором представлено модель 

формування інформаційної бази антикризового управління підприємством. 

Беручи до уваги результати аналізу інформатизації управлінського процесу на 

будівельних підприємствах, які представлено на ст. 106-110, доцільно було 

розглянути шляхи удосконалення системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління підприємством із подальшим формуванням методичних 

засад виділення інформаційних ресурсів необхідних для розроблення та реалізації 

антикризових управлінських рішень, адже існування двох системи не є 

раціональним. 

3. На ст. 28 дисертант визначає мету антикризового управління як 

«…розроблення та впровадження таких управлінських механізмів, які дадуть змогу 

життєздатність підприємства у випадку настання кризи будь-якого  типу»  та предмет 



антикризового управління як «… діяльність підприємства в кризових умовах і в період 

загострення загрози банкрутства». На нашу думку, такі міркування не враховують 

важливість реалізації превентивних заходів, тобто таких, що спрямовані на 

попередження виникнення та реалізації будь-яких кризових явищ. 

4. В дисертаційній роботі, зокрема в підрозділі 3.3, здобувач наголошує на 

важливості діагностики зовнішнього і внутрішнього інформаційного середовища 

корпоративного підприємства. Якщо стосовно внутрішнього середовища в 

дисертації сформовано необхідне методичне забезпечення, зокрема через систему 

якісних та кількісних показників, методичний підхід до оцінки ймовірності 

банкрутства і т.д., то оцінці зовнішнього середовища, шляхом визначення, 

обґрунтування та застосування відповідних методичних підходів, що враховують 

специфіку корпоративних будівельних підприємств, не приділено належної уваги. 

5. В підрозділі 3.3 автор визначає інформаційно-аналітичні основи 

антикризового управління корпоративними підприємствами. На нашу точку зору, 

в недостатній мірі розглянуто питання інформаційного підґрунтя розроблення, 

прийняття та реалізації антикризового рішення із конкретизацією інформаційних 

потреб суб’єктів, джерел надходження, процедури узагальнення, перевірки, 

передавання та зберігання даних. 

6. В підрозділі 1.2 дисертант зосередив увагу на розгляді корпоративних 

конфліктів як причини виникнення кризи на підприємстві та фрагментарно 

зазначив про існування проблеми «інформаційної асиметрії» (ст. 57). Вважаємо, 

що цей аспект заслуговує суттєво більшої уваги зважаючи на необхідність 

формування інформаційно-аналітичного забезпечення антикризового управління, 

ефективність якого визначається діями усіх учасників корпоративного 

підприємства.        

Разом з тим, зроблені зауваження та висловлені дискусійні положення не 

перешкоджають позитивній оцінці дисертаційної роботи в цілому.  

Окремі зауваження можна розглядати як побажання здобувачу щодо 

напрямів подальшого дослідження проблеми.  

8. Загальний висновок.  

Дисертаційна робота Гоя Василя Васильовича на тему «Інформаційно-

аналітичне забезпечення антикризового управління корпоративними 

підприємствами» є завершеною працею, в якій отримані нові науково 

обґрунтовані результати в галузі економічної науки, які в сукупності розв’язують 

актуальне науково-прикладне завдання щодо антикризового управління 



корпоративними підприємствами шляхом удосконалення інформаційно-

аналітичного забезпечення.  

Положення дисертаційної роботи містять наукову новизну, мають 

теоретичну та практичну цінність, достатній рівень обґрунтованості та 

достовірності, виконані з використанням сучасних методів наукового пізнання. 

Дисертація є самостійною і завершеною працею, яка свідчить про наукову 

зрілість її автора. Поставлена у дослідженні мета досягнута, основні завдання 

успішно вирішені. Запропоновані дисертантом результати та висновки 

дослідження мають науково-практичну цінність та можуть бути використані у 

науковій, управлінській і педагогічній діяльності. 

Таким чином, дисертаційна робота Гоя Василя Васильовича на тему 

«Інформаційно-аналітичне забезпечення антикризового управління 

корпоративними підприємствами», що представлена на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук, відповідає пп. 9, 11 та 12, постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Порядку присудження 

наукових ступенів» (зі змінами), а її автор, заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 
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