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1. Актуальність обраної теми дисертації та її зв’язок з науковими 

програмами

Працюючи в сучасних нестабільних економічних умовах, підприємства 

можуть досягти успіху, але треба розуміти, що для цього необхідно вчасно 

передбачати зміни та вчасно приймати адаптивні заходи щодо них. 

Підприємство будь-якого напрямку завжди залежить він середовища в якому 

воно знаходиться.

Ступінь залежності підприємства від стану середовища визначається тим, 

в якій мірі воно змушене перебудовувати свої технології, продукцію, 

перекваліфіковувати персонал, змінювати системи управління в залежності від 

зміни потреб споживачів або дій конкурентів. Також слід враховувати, що, 

виходячи з поточного рівня розвитку вітчизняних промислових підприємств,

неможливо провести комплексне переозброєння матеріально-технічної бази 

промислового комплексу в умовах економічної нестабільності.

Аналіз практики господарювання вітчизняних підприємств показав, що 

управління розвитком підприємства в умовах економічної нестабільності 

доцільно здійснювати шляхом його адаптації до зовнішніх умов, а вибір 

конкретного проекту розвитку є вельми складною задачею.

З огляду на це необхідно відзначити актуальність теми дисертаційної 

роботи Тарасової Г.О., в якій проведено теоретичне обґрунтування змісту 

основних складових системи управління розвитком промислових підприємств в 

умовах економічної нестабільності та запропоновано нові підходи щодо 

економічного обґрунтування господарських рішень із організаційного та
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інформаційного забезпечення управління розвитку підприємств 

машинобудування.

Дисертаційна робота Тарасової Г.О. є своєчасною та відповідає сучасним 

потребам теорії і практики. Тема дисертаційної роботи безпосередньо пов’язана 

із пріоритетними напрямами розвитку теорії управління, теорії криз, 

економічної теорії. Про це свідчить підготовка дисертаційної роботи у 

відповідності з планами науково-дослідних робіт Дисертаційну роботу 

Тарасової Г.О. виконано згідно з планами наукових досліджень Київського 

національного університету технології та дизайну за діючою темою: 

«Управління суб’єктами господарювання в умовах трансформації 

інформаційного середовища: обліково-контрольний підхід» № 16.04.60, та 

планами науково-дослідних робіт ПВНЗ “Європейський університет” за темою 

“Управління якістю розвитку в умовах системних дисбалансів” (номер 

державної реєстрації 0114Ш05433).

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації

Аналіз змісту дисертаційної роботи та автореферату дає можливість 

стверджувати, що сформовані автором висновки і рекомендації, запропоновані 

наукові положення характеризуються достатньо високим рівнем достовірності 

та обґрунтованості. Це підтверджується проведеним автором ґрунтовним 

аналізом праць вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, що відповідають 

визначеній тематиці дисертаційного дослідження: щодо проблем управління 

розвитком промислових підприємств в умовах економічної нестабільності, 

оптимізації систем розвитку та управління в умовах економічної 

нестабільності. Автором в процесі дослідження використані загальнонаукові та 

прикладні методи. Достовірність одержаних результатів підтверджується 

аналізом значного масиву офіційного статистичного матеріалу, проведеною 

апробацією одержаних результатів на міжнародних і всеукраїнських науково- 

практичних конференціях, друком у наукових виданнях, впровадженням



авторських пропозицій у діяльність підприємств машинобудування, що 

підтверджується довідками про впровадження.

3. Структура та зміст дисертаційної роботи

Дисертаційна робота логічно структурована, складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації складає 458 сторінок, із них 324 сторінки займає основний текст. За 

змістом, структурою, обсягом, стилем викладання, послідовністю та 

аргументованістю викладання матеріалів дослідження дисертаційна робота 

повною мірою відповідає вимогам до дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук та вимогам Міністерства освіти і науки України.

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методологічні 

аспекти управління розвитком промислових підприємств» (с. 52-112),

проаналізована діалектику понять щодо розвитку промислового підприємства 

за різних умов зовнішнього середовища (с. 52-64); досліджено методологічні 

положення управління розвитком промислових підприємств (с. 65-84);

проаналізовано сутність антисипативного управління розвитком промислового 

підприємства (с. 85-97); визначено місце і роль мотивації до розвитку 

промислових підприємств (с. 98-112).

У другому розділі дисертаційної роботи «Аналіз тенденцій та проблем 

управління розвитком промислових підприємств в умовах економічної 

нестабільності» (с. 114—172) дисертантом проаналізовано можливості розвитку 

сучасних промислових підприємств в умовах кризи (с. 114-133); досліджено 

статистику циклічності економічних криз у світовій економіці та економіці 

Україні (с. 134-151); визначено перспективи інноваційного розвитку

промислових підприємств за кризових умов (с. 152 -  172).

У третьому розділі «Методологічні підходи до управління розвитком 

промислових підприємств в умовах економічної нестабільності» (с. 176-222) 

дисертантом розроблено комбінаторний підхід до управління розвитком 

промислових підприємств в умовах складних криз (с. 180-194); удосконалено



науково-методичний підхід до оцінки потенціалу розвитку промислового 

підприємства в різних умовах господарювання (с. 200-208); запропоновано 

концепцію управління розвитком промислового підприємства в умовах 

економічної нестабільності (с. 215-222).

Четвертий розділ дисертаційної роботи «Синтез методів управління 

розвитком промислових підприємств в умовах економічної нестабільності» (с. 

224-291) викликає науковий інтерес розробленим науково-методичним 

підходом до прогнозування кризових явищ при управлінні промисловим 

підприємством (с. 230-240); автором запропоновано науково-методичний підхід 

щодо активізації антикризових стратегій розвитку промислового підприємства 

на підставі слабких сигналів (с. 241-260); розроблено науково-методичний 

підхід до адаптаційної диверсифікації розвитку промислового підприємства в 

умовах економічної нестабільності (с. 260-278); автором удосконалено

комплексний підхід до оптимізації розвитку промислових підприємств в різних 

умовах функціонування (с. 279-291).

У п’ятому розділі «Реалізація організаційно-економічних заходів 

управління розвитком промислових підприємств в умовах економічної 

нестабільності» (с. 296-355) автором удосконалено науково-методичний підхід 

до забезпечення планування роботи з сигналами в антисипативному управлінні 

розвитком промислового підприємства (с. 296-309); удосконалено ітераційний 

підхід до моніторингу зовнішнього середовища в умовах економічної 

нестабільності (с. 310-323); розвинув модель інформаційного забезпечення 

аналізу потенціалу розвитку промислового підприємства в умовах економічної 

нестабільності^. 324- 338) ; дисертантом розвинуто науково-методичний підхід 

проведення оцінки стійкості розвитку промислового підприємства в умовах 

економічної нестабільності (с. 338-355).

4. Наукова новизна одержаних результатів

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи та автореферату 

дозволило у сформульованих автором положеннях роботи виокремити



елементи наукової новизни, чітко визначити основні положення, ВИСНОВКИ 1 

пропозиції автора, що відображають належний науковий рівень дисертанта.

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в опрацюванні 

теоретичних, методичних, методологічних і практичних положень, 

спрямованих на управління розвитком промислових підприємств в умовах 

економічної нестабільності та розробку практичних рекомендацій щодо 

реалізації відповідних заходів на підприємствах машинобудування.

Основні наукові результати виконаного дослідження Тарасової Г.О. 

полягають у такому:

1. Автором розвинуто понятійний апарат з теорії розвитку та теорії 

управління та теорії криз, а саме уточнено сутність поняття «розвиток 

підприємства», «антисипативне управління розвитком промислового 

підприємства» (с.62-64; 95-97).

2. Оригинальним є розроблений дисертантом науково-методичний 

підхід до прогнозування кризових явищ при управлінні промисловим 

підприємством, який враховує особливості виникнення зовнішніх та внутрішніх 

криз (с. 230-240).

3. Для забезпечення комбінаторного планування розвитку 

промислового підприємства в умовах складних криз, розроблено відповідний 

підхід до розвитку промислового підприємства в умовах складних криз, що 

базується на комплексі моделей (с. 180-194).

4. Автором запропоновано науково-методичний підхід щодо 

активізації антикризових стратегій розвитку промислового підприємства на 

підставі слабких сигналів (с. 250-260).

5. Для обґрунтування заходів з диверсифікації з метою адаптації до 

кризи та зберегання запланованих стратегічних орієнтирів розвитку в роботі 

розроблено науково-методичний підхід щодо адаптаційної диверсифікації 

розвитку промислового підприємства в умовах економічної нестабільності, 

який базується на оцінці наявних та потенційних криз та формалізації оцінки 

наслідків кризи, що дає можливість промисловому підприємству (с. 268-278).



6. Потужним науковим здобутком автора є запропонована 

концепція управління розвитком промислового підприємства в умовах 

економічної нестабільності, на базі комбінаторного та антисипативного 

підходів, яка складається з ієрархічно послідовних рівнів створення комплексу 

методів та підходів реалізації функцій управління за слабкими сигналами: 

моніторингу, оцінки, аналізу та планування (с. 209-222).

7. Дисертантом удосконалено комплексний підхід до оптимізації 

розвитку промислових підприємств в різних умовах функціонування (с. 280- 

292).

8. Удосконалено науково-методичний підхід до забезпечення 

планування роботи з сигналами в антисипативному управлінні розвитком 

промислового підприємства на основі використання мережевої моделі (с. 296- 

310).

9. Удосконалений автором ітераційний підхід до моніторингу 

зовнішнього середовища в умовах економічної нестабільності, основу якого 

складає двоетапна ітерація з шумової корекції виявленого сигналу та 

встановлення бази відгуку сигналу - є універсальним для управління сигналами 

(с. 315-324).

10. Для забезпечення отримання, обробки та передачі інформації 

про реальний стан потенціалу розвитку в умовах стабільності, кризи та 

розширення виробництва удосконалено науково-методичний підхід до оцінки 

потенціалу розвитку промислового підприємства за різних умов 

господарювання на базі референтної моделі (с. 195-209).

11. Автором розвинуто модель інформаційного забезпечення 

аналізу потенціалу розвитку промислового підприємства в умовах економічної 

нестабільності в розрізі виробничого, кадрового та інвестиційного потенціалів, 

що забезпечує економію часу та коштів на підготовку та прийняття 

управлінських рішень та спрощує процедуру аналізу (с. 326 -337).

12. Для визначення напрямків коригування управлінських рішень з 

протидії отриманих сигналів та прогнозування рівня стійкості в перспективі,



автором розвинуто науково-методичний підхід проведення оцінки стійкості 

розвитку промислового підприємства в умовах економічної нестабільності на 

основі використання методу кореляційно-регресійного аналізу впливу факторів 

на стабільність процесів розвитку підприємства (с. 338-356).

Таким чином, представлені у дисертаційній роботі результати 

дослідження мають наукову новизну і спрямовані на вирішення важливої 

наукової проблеми -  розроблення теоретичних, методологічних та методико- 

прикладних основ управління розвитком промислових підприємств в умовах 

економічної нестабільності.

5. Відображення висновків і пропозицій в роботах, опублікованих 

автором дисертації

Основні положення і результати дисертаційної роботи, відповідно до 

чинних вимог, викладені у статтях, виданих у фахових наукових виданнях (у 

т.ч. таких, що внесені до міжнародних наукометричних баз даних), у наукових 

періодичних виданнях інших держав, а також у друкованих матеріалах 

наукових конференцій. Зокрема, за темою дисертаційної роботи автором 

опубліковано 37 наукових працях, з них: 2 монографії, 25 статей у наукових 

фахових виданнях України (з яких 14 публікацій включені до міжнародних 

наукометричних баз даних), 2 статті у науковому періодичному виданні іншої 

держави, 9 тез доповідей за матеріалами конференцій. Загальний обсяг 

публікацій -  30,71 друк. арк. (особисто автору належить 29,44 друк. арк.).

Опубліковані результати наукового дослідження відповідають 

встановленим вимогам, в них викладено основні положення дисертаційної 

роботи.

6. Теоретична та практична цінність результатів дослідження

Дисертаційна робота Тарасової Г.О. є вагомим внеском у розвиток теорії 

та практики економічної науки. Отриманні у дисертаційній роботі результати, 

сформовані наукові положення, висновки та рекомендації є достатньо глибоко



аргументованими та отримані при використанні сучасних методів наукових 

досліджень.

У дисертаційній роботі Тарасової Г.О. вирішила актуальну наукову 

проблему. Основні теоретико-методичні положення дисертаційної роботи 

використовуються у навчальному процесі Київського національного 

університету технології та дизайну при викладанні дисциплін: «Економічний 

аналіз діяльності суб’єктів господарювання», «Аудит суб’єктів 

господарювання» (акт впровадження від 04.01.2018 №31) та ПВНЗ

«Європейський університет»» при викладанні дисциплін: «Потенціал і розвиток 

підприємства», «Ефективність діяльності підприємств», «Управління якістю» 

(довідка від 08.02.2018 №12/137).

Основні результати наукового дослідження знайшли використання у 

діяльності підприємств, що підтверджено довідками: ПАТ «Запорізький

механічний завод», ТДВ «Машинобудівний завод «Буран», ПрАТ «Інститут 

керамічного машинобудування «Кераммаш», ПАТ «Старокраматорський 

машинобудівний завод», ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод».

Висновки та пропозиції дисертанта враховані у роботі Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної 

адміністрації (довідка від 20.12.2018 №06/19-1330).

7. Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації

Автореферат дисертації відповідає встановленим вимогам Міністерства 

освіти і науки України до дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук (зокрема, пунктам 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів»). Зміст автореферату повною мірою 

відображає основні положення, висновки і пропозиції дисертаційної роботи, 

достатньо ґрунтовно розкриває всі положення наукової новизни, представлені у 

дисертації, дає повне уявлення про здобутки наукової роботи, що виносяться на

захист.



8. Використання результатів кандидатської дисертації

Матеріали, висновки і науково-методичні результати дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Тарасової Г.О., не 

використовувалися у дисертації, яку подано на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук.

*

9. Відповідність дисертації встановленим вимогам

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

написана у науковому стилі, її зміст викладено у чіткій логічній формі та 

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. Робота 

відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 -  економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). За обсягом і оформленням 

дисертаційна робота відповідає вимогам, що встановлені МОН України до 

докторських дисертацій.

10. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи

Підкреслюючи актуальність дослідження, його наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, слід зазначити наступні зауваження 

до дисертаційної роботи в порядку викладення результатів дослідження:

1. Автором проведено ґрунтовний аналіз понятійного апарату з теорії 

розвитку та теорії управління (с.62-64) та (с.95-97). На нашу думку подача 

теоретичного матеріалу мала б більш структурований вигляд, якщо автором 

було б узагальнено погляди науковців шляхом групування точок зору і 

визначенням загальних підходів до економічних категорій, що аналізуються.

2. В роботі запропоновано концепцію управління розвитком промислових 

підприємств (с. 209-222), але потребує пояснення, чим будуть відрізнятися, на 

думку автора, підходи до управління розвитком підприємства на стратегічну 

перспективу від управління розвитком операційної діяльності підприємства.

3. У запропонованої дисертантом концепції управління розвитком 

промислового підприємства в умовах економічної нестабільності (рис. 3.6, с.



222), на базі комбінаторного та антисипативного підходів, яка складається з 

ієрархічно послідовних рівнів створення комплексу методів та підходів 

реалізації функцій управління за слабкими сигналами: моніторингу, оцінки, 

аналізу та планування. На нашу думку, доречно було б детальніше представити 

взаємозв’язок між обраними етапами (в процесі розробки відповідного 

методичного інструментарію) та визначити умови переходу між ними.

4. У п. 4.1 автором розроблено науково-методичний підхід до 

прогнозування кризових явищ при управлінні промисловим підприємством, 

який враховує особливості виникнення зовнішніх та внутрішніх криз, базується 

на формалізації процесу прогнозування різноманітних складових кризових 

явищ та надає підстави для використання отриманих прогнозів для розвитку 

промислового підприємства (с. 230-240). Необхідно обґрунтування, чому 

пропонується прогнозування показників-індикаторів внутрішньої кризи 

промислового підприємства здійснювати комбінуванням імітаційного 

моделювання та регресійно-кореляційного моделювання.

5. Автором запропоновано імітаційну модель для прогнозування 

показників-індикаторів внутрішньої кризи промислового підприємства в форматі 

PowerSim Studio наведена на рис. 4.1. (с. 234). Не достатньо аргументованої 

інформацій про додаткові функції імітаційної моделі.

6. В рамках дослідження сучасного стану розвитку промислової галузі 

(розділ 2), було б доцільно, як передумову та пояснення отриманих результатів, 

відобразити світовий досвід та тенденції розвитку промислових підприємств в 

різних умовах господарювання.

7. У п. 4.1 «Прогнозування кризових явищ при управлінні розвитком 

промислового підприємства» (с. 224-240). Не ясно, як здійснюється прогноз 

можливостей якісних стрибків у розвитку підприємства здійснюється шляхом 

формалізації експертних оцінок поточного становища у галузі та досліджень. 

Вважаємо, що в даному випадку позиція автора потребує пояснення.

8. При оцінюванні економічної ефективності концепції управління 

розвитком промислових підприємств У п’ятому розділі «Реалізація



організаційно-економічних заходів управління розвитком промислових 

підприємств в умовах економічної нестабільності» (с. 296-355), автором 

запропоновано оцінку економічного ефекту в результаті реалізації цілей 

розвитку ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш». Проте, 

незрозумілим є порядок проведення розрахунку, процес отримання 

відповідного економічного ефекту, що, на нашу думку, бажано було б 

уточнити.

Зазначені зауваження не знижують актуальності, наукової значущості 

отриманих результатів проведеного дослідження і не зменшують загальної 

позитивної оцінки дисертаційної роботи.

11. Загальний висновок по дисертаційній роботі

Дисертаційна робота Тарасової Ганни Олександрівни, виконана з 

використанням сучасних методів наукового дослідження, має достатній ступінь 

обґрунтованості та аргументованості запропонованих рекомендацій; містить 

елементи наукової новизни та важливі практичні рекомендації, є завершеним 

самостійним дослідженням, яке має значну наукову та практичну цінність для 

вирішення актуального науково-практичного завдання щодо поглиблення 

теоретичних положень та науково-методичних підходів і практичних 

рекомендацій щодо управління розвитком підприємств промисловості в умовах 

економічної нестабільності.

Основні результати дослідження та висновки є конкретними, достатньо 

аргументованими та являють собою предмет для захисту. Завдання, що 

поставлені в роботі, в цілому виконані, мету дисертаційної роботи досягнуто. 

Результати дослідження, отримані в дисертаційній роботі, достатньою мірою 

обґрунтовані і характеризуються науковою новизною, мають практичне 

значення і можуть бути рекомендовані до використання при розробці основних 

напрямків політики розвитку підприємств промислового комплексу в Україні.

Автореферат дисертації розкриває основні її положення і є ідентичним за 

структурою та змістом роботи. Всі наукові положення, висновки і рекомендації,



представлені в авторефераті, детально розкриті в дисертації. Стиль написання 

дисертаційної роботи характеризується логічністю та послідовністю.

За своїм змістом, завершеністю, достовірністю отриманих результатів, 

науковою новизною, теоретичним і практичним значенням дисертаційна робота 

«Управління розвитком промислових підприємств в умовах економічної 

нестабільності» відповідає вимогам МОН України та пунктам 9, 10, 12, 13, 14 

«Порядку присудження наукових ступенів» затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами), а її автор -  

Тарасова Ганна Олександрівна -  заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності).
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