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1. Актуальність теми дисертаційної роботи. 

Як свідчить досвід країн із розвиненою ринковою економікою, 

антикризове управління є невід'ємним елементом системи управління 

підприємством. У звичайному режимі роботи антикризове управління являє 

собою систему заходів, спрямованих на запобігання кризовим ситуаціям, а в 

разі їх виникнення антикризове управління забезпечує розроблення та 

впровадження заходів для виходу підприємства з кризи та ліквідації 

наслідків. Для економіки України антикризове управління - порівняно нове 

явище. Воно зумовлене складними умовами функціонування вітчизняних 

підприємств, трансформацією та необхідністю фінансового оздоровлення 

багатьох підприємств, що функціонують в умовах нестабільного середовища. 

Актуальність питань антикризового управління та складні умови 

вітчизняної економіки зумовлюють доцільність превентивного виявлення 

майбутньої кризової ситуації й формування необхідної інформації для 

прийняття рішень у антикризовому управлінні. Необхідність прийняття 

своєчасних та ефективних рішень в антикризовому управлінні диктує потребу 

у необхідній інформації, яка формується у складі відповідного забезпечення 

антикризового управління. Отже, формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення антикризового управління в такому контексті постає важливим 

завданням як з точки зору поглиблення теоретичних та інструментальнях 

засад антикризового управління, так і практичних потреб вітчизняних 

підприємств. 

На користь актуальності теми дисертаційної роботи В.В. Гоя свідчить 

використання її положень під час виконання сукупності науково-дослідних 

робіт, які виконувалися за рахунок фінансування з державного бюджету, у 

Харківському національному університеті міського господарства імені



 

 О.М. Бекетова, Харківському національному економічному університеті імені 

Семена Кузнеця, Національній металургійній академії України: 

 «Організація забезпечення фінансово-економічної безпеки: оцінка 

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

державної реєстрації 01151U000149); 

«Формування ефективної конкурентоспроможної стратегії та 

державного регулювання на ринку послуг економічного консалтингу» (2012 

р., номер державної реєстрації 0112U006687); 

«Сучасні методи та фінансово-економічні механізми  управління 

суб’єктами господарювання регіону» (2017 р., державний  реєстраційний номер 

0117U02349). 

Отже тема дисертаційної роботи Гоя Василя Васильовича, яку 

присвячено розробці теоретнко-методичних положень та практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 

антикризового управління, є підстави визнати актуальною, такою, що 

відповідає потребам теорії та практики антикризового управління 

підприємствами. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій дисертаційної роботи. 

Обґрунтованість положень, результатів та висновків проведеного 

дослідження забезпечено завдяки використанню трьох компонентів: 

теоретичного базису дослідження, інструментарію дослідження, апробації 

отриманих результатів. 

Теоретичним базисом дослідження послугували відомі та апробовані 

положення антикризового управління, положення щодо діагностування 

ймовірності банкрутства підприємств, ідеї та напрацювання вітчизняних та 

закордонних вчених у галузі антикризового менеджменту та діагностування 

ймовірності банкрутства підприємства. Використаний теоретичний базис 

дослідження с необхідною мірою усталеним, відповідає змісту дослідження 

та поставленим завданням. Такий теоретичний базис може виступати 

надійним підґрунтям для формування авторських розробок та пропозицій 

відповідно до теми дослідження. 

Інструментарій дослідження представлений сукупністю як 

загальновідомих методів та прийомів дослідження (аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, табличний метод), так і специфічних інструментів дослідження 



 

(метод коефіцієнтів,  економіко-математичне  моделювання,  фінансовий  

коефіцієнтний аналіз, положення теорії нечітких множин, математична 

регресія,  

кількісні інструменти статистичного аналізу). 

Використаний інструментарій дослідження виглядає адекватним 

поставленому завданню, використовується коректно, із дотриманням 

необхідних вимог щодо надійності результатів. Під час дослідження автор 

широко використав сучасні комп’ютерні засоби автоматизації праці, зокрема 

табличні процесори, прикладні математичні програми (Statistica, Mathlab та 

SPSS Statistics). Це може розглядатися, з одного боку, як підтвердження 

кваліфікації автора щодо проведення наукових досліджень, і, з іншого боку, 

як аргумент на користь надійності отриманих результатів, значна частина 

яких підтверджується використанням кількісних методів, у тому числі 

відомих у статистиці кількісних критеріїв. Інструментарій дослідження є 

достатнім для вирішення поставлених завдань та обґрунтування надійності 

отриманих результатів. 

Міру апробації результатів дослідження є підстави визнати достатньою, 

оскільки положення дисертаційної роботи були обговорені на 16 науково- 

практичних конференціях різного рівня. 

Положення дисертаційної роботи розкрито послідовно та структуровано. 

Так, у першому розділі дисертації розкрито сутність антикризового 

управління, проведено аналіз видів кризи, та представлено сутність кризових 

явищ, показано зміст та місце інформаційного забезпечення у анти кризовому 

управлінні підприємствами. На підставі сформованого теоретичного базису у 

другому розділі дисертації здійснено аналіз чинників, які спричиняють 

виникнення кризи, проведено аналіз діючого інструментарію оцінювання 

ймовірності настання банкрутства, а також побудовано сукупність показників 

оцінювання ймовірності банкрутства. Це дозволило автору дисертації у 

третьому розділі сформувати економіко-математичний підхід до встановлення 

чинників антикризового управління підприємством, запропонувати власну 

модель оцінювання ймовірності кризи й сформувати сукупність пропозицій 

щодо удосконалення інформаційно-аналітичної складової антикризового 

управління підприємством. 

Отже, використана теоретична база дослідження, застосування 

загальних та специфічних методів дослідження, міра апробації результатів, 



 

послідовність викладання положень дисертації дають змогу стверджувати про 

достатню міру обґрунтованості положень, результатів та висновків 

дисертаційної роботи В.В. Гоя. 

3. Наукова повита представлених у дисертаційній роботі 

результатів. 

Представленим у дисертації положенням, результатам та висновкам 

проведеною дослідження властива певна наукова новизна. 

Головним результатом роботи, що має наукову новизну, є удосконалений 

зміст інформаційно-аналітичного забезпечення антикризового управління 

підприємством у вигляді сформованої структурно-логічної схеми інформаційно-

аналітичною забезпечення антикризового управління підприємством (п.3.3, стор 

197), обґрунтованості сукупності показників для діагностування стану 

підприємства (п.3.3. с. 198-200), узагальнення інструментів діагностики 

ймовірності банкрутства підприємства (додаток Г дисертаційної роботи). 

Одним з центральних результатів роботи с побудована модель 

оцінювання ймовірності банкрутства підприємства (п. 2.3. стор. 146-147). 

Таку модель побудовано на основі висунення й доведення цікавої гіпотези 

про те, що залежність кризового стану підприємства, який передує його 

банкрутству, від впливу певних факторів носить не лінійний, а більш 

складний, сигмоїдний характер. Така гіпотеза в антикризовому управлінні 

принципово новою не є, але здобутком автора є кількісне підтвердження такої 

гіпотези та розрахунок необхідних коефіцієнтів, що дає змогу перейти від 

якісного опису залежності настання кризового стану від впливу певних 

факторів, до встановлення кількісних залежностей. Це дозволяє 

використовувати таку верифіковану гіпотезу як підґрунтя для розроблення 

дієвого інструменту діагностування ймовірності банкрутства підприємства. 

Цікавим результатом дослідження є підхід до оцінки ймовірності 

банкрутства підприємства на підставі використання інтегрального показника, 

порядок розрахунку якого враховує як фінансові, так і нефінансові показники, 

що узагальнено із використанням апарату теорії нечітких множин (п. 3.1, 

стор. 154-168). Здобутком автора є оригінальне поєднання класичних підходів 

до оцінювання ймовірності банкрутства на основі використання методу 

коефіцієнтів та врахування фактів, які впливають на ймовірність банкрутства 

(протиріччя між власниками акціонерного капіталу, структура акціонерного 

капіталу, ймовірність навмисного або навпаки приховуваного банкрутства), 



 

але із певною складністю можуть бути формалізовані. Підхід, 

запропонований автором, дає змогу дійти обґрунтованого висновку на основі 

врахування як ретроспективних суто фінансових показників, так і 

структурних конфліктів, які існують на підприємстві й можуть спричинити 

його банкрутство. 

Слід позитивно оцінити сформовану автором концептуальну модель 

діагностики ймовірності банкрутства корпоративного підприємства (п. 3.2, 

cтop. 174-175). Така модель містить пов'язані між собою елементи проведення 

відповідної діагностики цільового, змістового, процесного та 

інструментального характеру. Зазначена модель може бути використана для 

розгортання періодично здійснюваної процедури діагностики банкрутства 

підприємства з урахуванням як теоретичного підґрунтя, так і 

інструментальних компонентів такого діагностування. Це дозволяє 

встановити широке коло потенційних користувачів відповідної 

концептуальної моделі: аналітичні служби підприємств, банки, органи 

державної влади тощо. 

На позитивну оцінку заслуговують пропозиції автора щодо 

поглиблення класифікації чинників, що спричиняють кризи на підприємствах 

(п. 1.2) із введенням до таких класифікації чинників, притаманним саме 

акціонерним товариствам (структура капіталу, конфлікт між керівництвом та 

власниками підприємства, намагання свідомо довести підприємство до 

банкрутства із певних причин тощо). 

Таким, що заслуговує на увагу як результат наукового дослідження, 

слід визнати поглиблення розуміння та змісту антикризового управління 

підприємством шляхом узагальнення наявних підходів до його розуміння, 

аналізу саме корпоративного підприємства (як такого, що має специфічні 

риси, які можуть провокувати кризу) в системі інститутів господарського 

права, узагальнення класифікації корпоративних підприємств та уточнення 

різниці між ними за сукупністю критеріїв, розроблення концептуальної 

моделі антикризового управління корпоративними підприємствами, 

визначення конкретних завдань антикризового управління підприємством та 

принципів такого управління, узагальнення особливостей та властивостей 

антикризового управління підприємством (п. 1.2). 

В цілому, представлені у дисертаційній роботі В.В. Гоя результати 

поглиблюють теоретичні та інструментальні засади антикризового 



 

управління, містять методичні підходи щодо обґрунтованого діагностування 

ймовірності банкрутства підприємства, і з таких позицій можуть розглядатися 

як внесок дисертанта у розвиток теоретичних та практичних засад 

антикризового управління підприємствами. Такі результати мають наукову 

новизну, є послідовно викладеними, представляють науковий та практичний 

інтерес. 

4. Аналіз відображення результатів дослідження в публікаціях 

дисертанта та авторефераті дисертаційної роботи. 

Основні положення, результати та висновки дисертаційної роботи 

достатньою мірою висвітлені у авторефераті. Автореферат не містить 

положень, які відсутні у дисертаційній роботі. 

За темою дисертаційної роботи автором (у тому числі у співавторстві) 

надруковано сукупність наукових праць (2 розділи у колективних 

монографіях, одна з яких видана за кордоном), 9 статей у фахових наукових 

виданнях, у тому числі таких, що індексуються у міжнародних 

наукометричних базах даних, 16 тез науково-практичних конференцій. 

5. Практична цінність результатів та висновків дисертаційної 

роботи  

Дисертаційна робота В.В. Гоя містить результати, яким властива не 

тільки наукова новизна, але й практична цінність. Такими результатами є 

модель логістичної регресії оцінки ймовірності банкрутства підприємств на 

основі нелінійної залежності рівня банкрутства від факторів, що його 

викликають; 

пропозиції щодо розрахунку ймовірності банкрутства підприємства на 

основі використання інтегрального показнику, який отримано на основі 

узагальнення фінансових та нефінансових показників, у тому числі із 

використанням положень нечіткої логіки; 

узагальнені методи прогнозування банкрутства підприємства; 

запропонований порядок проведення комплексної діагностики 

ймовірності банкрутства (у вигляді сукупності етапів). 

Практична цінність результатів роботи підтверджується їхнім 

використанням в діяльності вітчизняних підприємств, про що свідчать 

необхідні документи, та успішним впровадженням у навчальний процес. 

6. Апробація результатів дисертаційної роботи. 

Як свідчить зміст дисертаційної роботи, апробація результатів, які 



 

представлені у дисертаційній роботі, була проведена шляхом використання 

таких результатів в практиці управління вітчизняними підприємствами, 

впровадження отриманих результатів у навчальний процес та їхнього 

обговорення на наукових та науково-практичних конференціях. Положення 

дисертаційної роботи були обговорені на 16 науково-практичних 

конференціях протягом 2012-2018 років, впроваджені у навчальний процес, 

використані в управлінні вітчизняними підприємствами. 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

Деякі положення та результати виконаного дослідження с 

дискусійними, викликають запитання та зауваження. 

1. У пп. 1.1. та 1.2 розглянуто наявні підходи до визначення поняття 

«криза», «антикризове управління корпоративним підприємством», 

«корпоративне підприємство». Автор досить ґрунтовно дослідив ці підходи, 

але явно недостатньо уваги приділив їхнім узагальненням. До того ж 

результати огляду наукової літератури позбавлені критичної оцінки. Крім 

того, автору доцільно було б приділити увагу не лише дослідженню 

теоретичних підходів до визначення зазначених понять, але й вказати 

позитивні і негативні ознаки кожного з підходів. 

2. Побудована модель оцінки банкрутства підприємства (пп. 2.3, формула 

2.5, стор. 146) є одним з головних результатів виконаного дослідження. Проте 

виникає питання, наскільки така модель вільна від мультиколінеарності, адже 

показник довгострокових зобов'язань входить до двох коефіцієнтів побудованої 

функції. Більш того, не дуже коректно поєднувати в адитивній залежності 

активи та зобов'язання: коефіцієнт К2 моделі передбачає врахування 

необоротних активів та довгострокових зобов'язань (необоротні активи якраз  і 

можуть бути сформовані на основі довгострокових зобов'язань). Отже, вплив 

показника довгострокових зобов'язань у сформованій моделі може бути 

завищений через мультиколінеарність. 

3. Чинники виникнення кризи розглянуто на прикладі будівельних 

підприємств (пп. 2.1 дослідження). Проте пропозиції щодо вибору показників 

для досліджування ймовірності банкрутства розглянуто на прикладі 

підприємств різної галузевої приналежності (додаток В дисертації). Це 

породжує два запитання: чи існують якісь галузеві залежності або 

особливості щодо діагностування банкрутства (використовувані фінансові 

показники, шкала інтерпретації, значення коефіцієнтів у моделі 



 

діагностування ймовірності банкрутства (пп. 2.3)) та наскільки надані у 

дисертації пропозиції та розроблені діагностичні інструменти є 

універсальними (вони придатні для підприємств певної галузі або 

претендують на універсальний характер незалежно від галузі підприємства?). 

4. Є підстави визнати не зовсім коректною назву пп. 3.2. По-перше, 

незрозуміло, за яким критерієм здійснюється оптимізація. По-друге 

формулювання «оптимізація механізму діагностики ймовірності настання 

кризового стану» передбачає, що такий механізм вже існує, а тому він 

повинний бути описаний. На рис. 3.2. стор. 174, вказано на наявність 

чотирьох механізмів у складі механізму діагностики ймовірності банкрутства, 

але їхній зміст за текстом дисертаційної роботи не розкрито. 

5. Логіку дослідження відповідно до теми дисертації є підстави вважати 

порушеною. Цілком справедливо значну частину уваги приділено питанням 

інструментів діагностування банкрутства, їхньому критичному аналізу, опису 

чинників, що спричиняють виникнення кризи, формуванню інструментів та 

пропозицій щодо предиктивного діагностування кризи. Разом з тим з 

авторських напрацювань незрозуміло, якими мають бути дії підприємства у 

разі виявлення схильності підприємства до банкрутства? Адже 

«інформаційно-аналітичне забезпечення антикризового управління» не можна 

зводити виключно до діагностування кризи. Очевидно, що таке забезпечення 

має містити й альтернативні дії підприємства щодо подолання кризи, їхню 

оцінку тощо. Нажаль, розробки відповідного спрямування у дисертаційній 

роботі не представлені. 

6. Викликає сумнів запропонований показник ділового ризику P11 

(табл. 3.3, стор. 198, пп. 3.3) як середньоквадратичне відхилення операційного 

прибутку: для зростаючого підприємства із зростаючим прибутком такий 

показник буде збільшуватися. Чим швидше будуть зростати підприємство та 

його прибуток, тим більш високим буде згідно трактовки автора показник 

ризику. Навпаки, для підприємства із нульовим або мінімальним, але 

стабільним прибутком показник ризику буде мінімальним. Таку економічну 

інтерпретацію є підстави визнати некоректною. 

Зазначені недоліки не зменшують загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи та наукову новизну отриманих результатів, але 

потребують певних коментарів дисертанта на захисті дисертації. 



 

8. Загальний висновок. 

Дисертаційна робота Гоя Василя Васильовича «Інформаційно-

аналітичне забезпечення антикризового управління корпоративними 

підприємствами» є завершеним науковим дослідженням, виконаним 

самостійно автором на актуальну тему. Вона містить нові теоретичні 

положення та практичні пропозиції, що в сукупності вирішують складне 

завдання - дослідження теоретичних положень та розробки практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 

антикризового управління та його інструментарію на корпоративних 

підприємствах. 

Стиль викладу матеріалу дисертації послідовний, логічний. Робота 

написана на достатньому теоретико-методологічному рівні, висновки і 

пропозиції достатньо обґрунтовані. Зміст автореферату ідентичний основним 

положенням, висновкам і рекомендаціям, які містяться у дисертаційній 

роботі. 

Дисертаційна робота відповідає вимогам нормативних документів МОН 

України до кандидатських дисертацій (зокрема, пп. 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 зі змінами і доповненнями), 

а її автор – Гой Василь Васильович – заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 
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