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Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається тим, що 

інститут банкрутства є невід'ємною частиною конкурентного ринкового 
середовища. Разом з тим, держава повинна впроваджувати певні заходи щодо 
регулювання даного інституту з метою сприяння реорганізації економічної 
системи відповідно до вимог глобальних трансформацій ХХІ століття. Слід 
зазначити, що в практиці існує значна кількість напрацювань щодо 
ідентифікації банкрутства на мікрорівні, проте майже відсутні загальні 
підходи до визначення особливостей функціонування інституту банкрутства 
на рівні держави, що детермінує актуальність обраної для дисертаційного 
дослідження теми. 

Проблематика інформаційної асиметрії досліджувалася такими 
науковцями як О. Бірюков, О. Галенко, Т. Григор’єва, К. Головач, 
І. Єпіфанова, Г. Дугінець, Л. Козак, В. Коваль, І. Продіус, Ф. Пінк, 
Ю. Підлипний, Г. Ситник, Л. Лігоненко, А. Матвійчук, Г. Ситник, 
О. Терещенко, І. Троц, А. Череп, О. Шапурова, А. Штангрет, О. Чучко, 
Й. Шумпетер, О. Цар, Ф. Хайек та інші. 

Разом з тим, зазначені вище та інші вчені приділяли увагу переважно 
дослідженню загальних економічних ефектів реалізації інституту банкрутства, 
або ж ідентифікація дефініції банкрутства відбувалася за рахунок визначення 
законодавчих підстав та порядку провадження справи про банкрутство.  

Це зумовлює необхідність систематизації теоретичних положень щодо 
пошуку оптимального співвідношення параметрів функціонування інституту 
банкрутства, так як від фінансового оздоровлення підприємств реального 
сектору економіки залежить можливість забезпечення зростання 
промислового виробництва, збільшення зайнятості населення та поліпшення 
якості життя суспільства, чому власне присвячено дисертацію Ількової Н.В. 
Таким чином, обраний напрям дослідження є актуальним та перспективним. 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів. 
На захист автором виноситься сім позицій наукової новизни, що в цілому 
відображає та теоретично обґрунтовує пропозиції щодо регулювання 
функціонування інституту банкрутства в національній економіці, 
систематизує наявну множину наукових підходів до вивчення відповідної 
проблематики, вдосконалює понятійно-категоріальний апарат. 





- запропоновано систему принципів формування сукупності 
аналітичних індикаторів для визначення закономірності розвитку та 
функціонування інституту банкрутства; 

- розвинуто методологічний підхід щодо побудови системи 
стратегічних напрямів регулювання інституту банкрутства який, на відміну від 
існуючих, ідентифікує та розкриває зміст їх основних системоутворюючих 
елементів. 

Дисертація Ількової Н.В. характеризується кваліфікованим, 
послідовним і системним викладом матеріалу на основі повного наукового 
обґрунтування. Чітко прослідковується авторська позиція та логічна 
завершеність роботи. Одержані у процесі наукового дослідження результати є 
достовірними. 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження 
полягає у тому, що основні матеріали та теоретичні положення роботи 
доведені до рівня конкретних пропозицій і можуть бути використані при 
регулюванні інституту банкрутства в державі.  

Окремі з них уже знайшли практичне застосування в діяльності 
підприємств, організацій та органів державної влади. Зокрема, в аналітичній 
роботі лабораторії економічних та товарознавчих досліджень 
Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз 
Міністерства юстиції України (довідка № 895/09-16/05/20 від 18.03.2020), 
яким взяті до впровадження рекомендації автора щодо: механізму 
упередження банкрутства за рахунок врахування двох напрямів економічної 
діагностики: виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до 
банкрутства, прихованого банкрутства, а також з позиції оцінки перспектив 
реабілітації бізнесу; впровадження досвіду державного регулювання 
інституту банкрутства в США, Франції, Німеччині та Великобританії в 
Україні з метою дотримання балансу між створенням умов для збереження 
діючих підприємств та ступенем обмеження прав кредиторів з обов’язковим 
урахуванням того, що банкрутство є природнім наслідком конкуренції.  

У діяльності Асоціації «Український національний комітет 
Міжнародної торгової палати» (ICC Ukraine) при обґрунтуванні заходів, що 
спрямовані на покращення функціонування інституту банкрутства на 
макрорівні (довідка № 648 від 22.11.2019).  

При здійсненні фінансово-економічної діяльності та формуванні 
стратегії розвитку підприємства ТОВ «Алком» були використані пропозиції 
Ількової Н.В., що дозволили ідентифікувати оціночні критерії реалізації 
інституту банкрутства в певних державах та удосконалити стратегії 



фінансової взаємодії з основними іноземними контрагентами (довідка № 248 
від 21.11.2019 ). 

Крім того, результати дисертаційної роботи Ількової Н.В. використано 
в освітньому процесі Дніпропетровського науково-дослідного інституту 
судових експертиз при підготовці матеріалів і програм та стажуванні судових 
експертів з метою отримання та підтвердження кваліфікації за спеціальністю 
11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і 
організацій» (довідка № 895/09-16/05/20 від 18.03.2020). 

Повнота викладення матеріалів дисертації у публікаціях та 
особистий внесок здобувача. Результати дисертаційного дослідження, 
узагальнення, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, одержані 
автором самостійно та є науковим доробком здобувача. Усі вони пройшли 
апробацію шляхом публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових 
праць, зокрема: 1 стаття у зарубіжному науковому періодичному виданні; 7 
статей у наукових фахових виданнях України; 6 публікацій в інших виданнях – 
1 підрозділ у колективній зарубіжній монографії, 5 публікацій за матеріалами 
міжнародних науково-практичних конференцій. З них вимогам п.11 Порядку 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 
2019року № 167 відповідають 8 публікацій. Загальний обсяг опублікованих 
праць складає 7,1 д.а., з них особисто автору належить 6,3 д.а. З наукових 
праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї, 
положення та висновки, які є результатом самостійної роботи Ількової Н.В.  
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ВИСНОВОК  
Розглянувши дисертацію Ількової Ніки Володимирівни на тему 

«Регулювання інституту банкрутства в Україні» та наукові публікації, в яких 
висвітлені основні наукові результати дисертації, визначивши її особистий 
внесок у всіх зарахованих за темою дисертації наукових публікаціях зі 
співавторами, а також за результатами попередньої експертизи (фахового 
семінару) вважаємо, що дисертаційна робота актуальна, являє собою 
самостійно виконану наукову працю, що робить внесок в економічну науку. 
Основні положення, висновки та рекомендації дисертації містять елементи 
наукової новизни, мають теоретичну та практичну цінність, є цілком 
обґрунтованими та пройшли належну апробацію. У публікаціях здобувача 




