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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. За сучасних умов, тобто змінності впливу факторів 
зовнішнього і внутрішнього середовища, промислові підприємства 
функціонують нестабільно, характеризуються погіршенням результатів 
операційної, фінансової, інвестиційної діяльності. Переважна більшість 
підприємств потребує своєчасного аналізу факторів ринкового середовища, 
розробки заходів до запобігання виникненню кризи, подолання кризового 
стану, що можливо шляхом здійснення антикризового управління. Це 
дозволить не лише подолати кризу, ознаки кризових явищ, але й передбачити її, 
що гарантуватиме успішне функціонування промислових підприємств протягом 
тривалого періоду.  

Основною метою діяльності промислових підприємств є отримання 
прибутку, що забезпечується його операційною діяльністю, яка охоплює 
виробництво, збут продукції. Проте, більшість підприємств характеризується 
зниженням ефективності операційної діяльності, що відображається на 
фінансовому становищі та обумовлено використанням застарілих технологій, 
зношеного обладнання, втратою каналів збуту, неефективністю роботи відділу 
маркетингу тощо. Для забезпечення ефективності операційної діяльності на 
підприємствах необхідно здійснювати заходи щодо антикризового управління 
даним видом діяльності, що забезпечить виявлення недоліків та переваг 
операційної діяльності, ознак кризи, сприятиме її подоланню та вплине на 
рівень прибутковості функціонування, роботу підприємства в цілому.  

Поряд з цим, антикризове управління операційною діяльністю 
промислових підприємств забезпечить діагностику, профілактику, 
ідентифікацію, попередження, подолання кризових явищ у виробничо-
господарській діяльності, а також є передумовою своєчасного виявлення 
кризових явищ, відновлення стабільності операційної діяльності та має вплив 
на загальні показники діяльності. Важливим є не тільки здійснення 
антикризового управління операційною діяльністю, але й забезпечення його 
ефективності, що можливо шляхом розробки, використання відповідних 
інструментів, тобто механізму, системи.  

Однак, вказані інструменти антикризового управління операційною 
діяльністю слід використовувати у короткостроковому періоді та вони 
впливають на ефективність виробничої, збутової діяльності і тому для 
забезпечення успіху у довгостроковому періоді існує потреба у застосуванні 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю, яка вплине як на 
стан операційної діяльності, так і на ефективність функціонування 
підприємства.  

Проте, перед впровадженням стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю доцільно застосувати механізм її формування, 
подальшого використання. Тому існує потреба у визначенні механізму 
формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю на 
підприємствах машинобудування, що дозволить упорядкувати процеси щодо її 
розробки, вибору, подальшого впровадження.  

У сучасній літературі питання здійснення антикризового управління 
підприємств досліджувалось у працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, 
зокрема: Т. Авен, О.Ю. Амосов, Б.М. Андрушків, М.А. Бартон, 
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М.Г. Белопольський, М.В. Білошкурський, І.А. Бланк, Ю.О. Блинда, А. Бойн, 
М.К. Бондарчук, В.І. Борзенко, В.О. Василенко, П.І. Віблий, В.О. Гавриленко, 
Б. Гайдзік, С.С. Гасанов, К.С. Головач, Т. Жак, О.М. Зборовська, 
Ж.С. Зосимова, С.М. Іванюта, П.Г. Ільчук, В.А. Кан, О.А. Карпенко, 
Дж.А. Клер, М.К. Колісник, О.І. Копилюк, В.М. Корженевська, В.Л. Корінєв, 
В.С. Король, Я.В. Котляревський, А.С. Крутова, І.О. Кульчій, В.Т. Кумбс, 
Л.О. Лігоненко, М. Лосавіо, Ю. Лю, М.В. Мальчик, О.В. Манойленко, 
О.В. Мельников, І. Митрофф, Т.С. Мінаєва, В. Мірошніченко, Т.Л. Мостенська, 
Дж. Никодим, П.Г. Перерва, С.Т. Пілецька, Ч.М. Пірсон, С.К. Рамазанов, 
М.К. Рогерс, Л.С. Ситник, О.М. Скібіцький, О.Г. Старинець, О.П. Степаненко, 
Н. Танклевська, Г.В. Тельнова, О.О. Терещенко, Л.А. Тимашова, Е.А. Уткін, 
С. Феловс, А.В. Череп, О.Г. Череп, А.Д. Чернявський, В. Шанкар, І.В. Шварц, 
А.М. Штангрет.       

Дослідженнями проблематики здійснення управління операційною 
діяльністю, підвищення її ефективності, формування систем і механізмів 
управління даним видом діяльності займались такі науковці: Н.М. Архіпов, 
І.В. Бабій, І.В. Бохонко, В.О. Василенко, Д.П. Волков, О.І. Гончар, 
М.А. Горбатюк, В.М. Гриньова, О.В. Декалюк, В.А. Євтушенко, В.А. Захаров, 
В.Й. Іванова, Г.І. Капінос, І.В. Копчикова, О.Я. Костишина, М.М. Кудінова, 
С. Лобов, О.В. Михайловська, Т.С. Мішустіна, М.М. Мосійчук, 
М.Д. Никифорчин, В. Нусінов, Т.В. Омельяненко, А.В. Осокіна, І. Парасій-
Вергуненко, О.Г. Ратушняк, Г.В. Ситник, Г.М. Тарасюк, Т.І. Ткаченко, 
Л.І. Федулова, І.М. Школа, М.Ю. Явдак.   

Попри чималу кількість напрацювань досліджуваної проблематики, низка 
актуальних завдань із вказаної тематики не розв’язані. Зокрема, існує потреба в 
уточненні поняття “антикризове управління операційною діяльністю 
промислових підприємств”, розробці рекомендацій до визначення факторів 
впливу на ефективність антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств. Виникає необхідність визначення механізму і 
системи антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств, удосконалення концепції антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств, розробки механізму формування 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств. Також доцільно удосконалити підхід до оцінки дієвості 
використання механізму і системи антикризового управління операційною 
діяльністю, розробити науково-методичний підхід до оцінки впливу внутрішніх 
факторів на використання механізму формування стратегії антикризового 
управління операційною діяльністю, розвинути науково-методологічний підхід 
до вибору та оцінювання ефективності стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств машинобудування, сформувати модель 
прогнозування використання механізму формування стратегії антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств. Отже, 
важливість і складність питання розробки механізму формування стратегії в 
антикризовому управлінні операційною діяльністю для промислових 
підприємств обумовили актуальність теми даної дисертаційної роботи, 
визначили її мету, завдання і напрями.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконувалася згідно з тематикою науково-дослідних робіт 
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економічного факультету Запорізького національного університету за темами: 
“Дослідження фінансово-економічного потенціалу Запорізької області” 
(державний реєстраційний номер 0116U004853), де автором визначено фактори 
впливу на ефективність антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств; №3/17 “Становлення бізнес-інкубаторів на засадах 
інноваційного розвитку та забезпечення національної фінансово-економічної 
безпеки” (державний реєстраційний номер 0117U000512), де автором 
удосконалено механізм і систему антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств (довідка № 01.01-13/55 від 24.02.2020 р.).   

Матеріали дисертаційної роботи використані при розробленні науково-
дослідних тем Національної металургійної академії України за темами: 
“Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм 
та форм власності” (державний реєстраційний номер 0107U001146) та 
“Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного 
розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань” 
(державний реєстраційний номер 0116U006782). Автором, зокрема, 
удосконалено науково-методичний підхід до оцінки дієвості використання 
механізму і системи антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування, розроблено науково-методичний підхід до 
оцінки впливу внутрішніх факторів на використання механізму формування 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств, що представлено у відповідній монографії “Сучасні процеси 
трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика 
(зовнішньоекономічна діяльність, промислове виробництво та транспорт)” 
(довідка № 215 від 21.11.2019 р.). 

Також результати дисертації використані під час виконання науково-
дослідної теми Громадської організації “Фінансово-економічна наукова рада” 
“Управління економічною ефективністю діяльності підприємств” (державний 
реєстраційний номер 0118U000786), де автором удосконалено концепцію 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств, 
розроблено механізм формування стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств (довідка № 0403/20-10 від 
04.03.2020 р.).   

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
розроблення теоретико-методологічних основ та практичних рекомендацій 
щодо побудови механізму формування стратегії в антикризовому управлінні 
операційною діяльністю промислових підприємств.  

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні 
завдання: 

 сформувати понятійно-категоріальний апарат “антикризове 
управління промисловими підприємствами”; 

– уточнити сутність поняття “антикризове управління операційною 
діяльністю промислових підприємств”;  

– удосконалити науково-практичні аспекти формування системи 
визначення факторів впливу на ефективність антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств; 
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– удосконалити та обґрунтувати концепцію антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств; 

– сформувати механізм антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств; 

– удосконалити систему антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств;  

– запропонувати механізм формування стратегії антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств;  

– дослідити ефективність діяльності промислових підприємств; 
– удосконалити науково-методичний підхід до оцінки дієвості 

використання механізму і системи антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування; 

– визначити та удосконалити теоретико-методичний підхід щодо 
визначення результативності інструментів антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств машинобудування;  

– удосконалити та реалізувати науково-методичний підхід до оцінки 
впливу внутрішніх факторів на використання механізму формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств;  

– розробити науково-методологічний підхід до вибору та оцінювання 
ефективності стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування;  

– запропонувати модель прогнозування використання механізму 
формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств.       

Об’єктом дослідження є процес побудови механізму формування 
стратегії в антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових 
підприємств.  

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних, 
методологічних і прикладних положень щодо побудови механізму формування 
стратегії в антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових 
підприємств. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою для 
написання дисертаційної роботи стали здобутки економічної теорії, наукові 
праці вітчизняних та зарубіжних вчених щодо питання здійснення 
антикризового управління, управління операційною діяльністю та оцінки її 
ефективності, застосування систем, механізмів, стратегії антикризового 
управління на підприємствах. Проводячи дослідження, застосовувались 
загальнотеоретичні, спеціальні, міждисциплінарні методи наукового 
дослідження, зокрема використано наступні методи: абстрактно-логічний 
метод, метод теоретичного узагальнення – для систематизації теоретичних 
положень щодо сутності понять “криза промислових підприємств”, 
“антикризове управління діяльністю промислових підприємств”, “управління 
операційною діяльністю промислових підприємств”, “антикризове управління 
операційною діяльністю промислових підприємств” (підрозділи 1.1, 1.2); метод 
порівняння, синтезу, логічного та структурного аналізу, систематизації та 
узагальнення – для визначення та дослідження факторів впливу на ефективність 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств 
(підрозділ 1.3); системного, порівняльного, процесного, структурного, 
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функціонального аналізу, аналізу та синтезу – для побудови концепції 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств 
(підрозділ 2.1), удосконалення механізму і системи антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств (підрозділ 2.2), розробки 
механізму формування стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств (підрозділ 2.3); фінансово-економічного 
та статистичного аналізу – для визначення й узагальнення змін в операційній 
діяльності, фінансовому стані, визначення ймовірності банкрутства 
підприємств машинобудування (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3); метод експертних 
оцінок, статистичний, динамічний аналіз, систематизації, узагальнення – для 
оцінки дієвості використання механізму і системи антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств машинобудування (підрозділи 4.1, 4.2), 
оцінки впливу внутрішніх факторів на використання механізму формування 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств (підрозділ 4.3); графічний метод, економіко-математичні 
методи, економічного моделювання, структурного аналізу – для оцінювання 
ефективності стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування (підрозділи 5.1, 5.2), побудови моделі 
прогнозування використання механізму формування стратегії антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств (підрозділ 5.3); 
абстрактно-логічний – для логічного узагальнення теоретичних засад та 
формування висновків дослідження (усі розділи дисертації); графічний – для 
наочного подання теоретичного, методичного, методологічного матеріалу 
дисертації (усі розділи дисертації). Обробка отриманих матеріалів 
здійснювалася з використанням сучасних інформаційних технологій.   

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні акти 
України, офіційні статистичні дані Державної служби статистики України, 
матеріали фінансової та статистичної звітності підприємств машинобудування 
Запорізької області, ресурси глобальної інформаційної системи Інтернет, 
матеріали наукових конференцій і семінарів, наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних науковців, матеріали періодичних видань, результати власних 
напрацювань. Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних 
методик і комп’ютерних технологій обробки статистичних матеріалів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 
теоретико-методичних і методологічних основ щодо побудови механізму 
формування стратегії в антикризовому управлінні операційною діяльністю 
промислових підприємств та розробленні науково-практичних рекомендацій 
прикладного спрямування.   

Основні наукові результати, які отримані особисто автором і визначають 
наукову новизну, полягають у такому:   

вперше:   
 запропоновано механізм формування стратегії антикризового 

управління операційною діяльністю промислових підприємств, який 
розроблено на підставі використання стратегічного, інноваційного, 
синергетичного, системного, маркетингового підходів, що сприяло 
формуванню декількох варіантів стратегії відповідно до певної ситуації, 
визначенню послідовності вибору та впровадження стратегії, яка передбачає 
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реалізацію діагностики, профілактики, ідентифікації, попередження, подолання 
кризових явищ в операційній діяльності, забезпечує встановлення 
співвідношення між станом операційної діяльності, рівнем ефективності 
функціонування, рівнем загроз кризових явищ для визначення можливого рівня 
ефективності стратегії, дозволяє обрати відповідний набір антикризових заходів 
для нейтралізації дії кризових явищ, відновлення ефективності виробничої, 
збутової діяльності, а також спрямований на визначення резервів подальшого 
розвитку підприємства;  

 розроблено науково-методологічний підхід до вибору та 
оцінювання ефективності стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування, який дозволяє здійснити вибір 
однієї стратегії із чотирьох сформованих варіантів шляхом визначення 
ефективності управління операційною діяльністю, ймовірності виникнення 
загроз кризових явищ; оцінки ефективності обраної стратегії на підставі 
здійснення прогнозу показників за напрямами, розрахунку інтегрального 
показника результативності стратегії, що дозволило розробити антикризові 
заходи до покращення операційної та фінансової діяльності підприємств у 
довгостроковому періоді, сформувати пропозиції щодо використання 
запропонованої стратегії;   

 побудовано модель прогнозування використання механізму 
формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств, що ґрунтується на здійсненні розрахунку загальних і 
спеціальних показників діяльності, проведенні прогнозу за функціями, 
визначенні ефективності діяльності шляхом інтегральної оцінки за функцією 
Харрінгтона, спрямована на формування варіанту дій, прийняття управлінських 
рішень, визначення потреби у застосуванні механізму, що дозволить 
використати інструменти антикризового управління операційною діяльністю, 
сприятиме зниженню ймовірності виникнення загроз кризових явищ на 
підприємстві, зростанню ефективності діяльності у майбутньому;  

удосконалено: 
– науково-практичні аспекти формування системи визначення 

факторів впливу на ефективність антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств, які, на відміну від існуючих, 
ґрунтуються на використанні системного, процесного, функціонального, 
факторного підходів, що дало змогу комплексно визначити групи факторів, які 
впливають на ефективність операційної діяльності, антикризового управління; 
сформувати методичні засади до виокремлення та врахування впливу факторів, 
а також встановити взаємозв’язки між етапами здійснення прогнозування, 
планування, організації, аналізу, контролю, регулювання та узагальнення 
результатів з метою діагностики, виявлення, врахування даних факторів в 
роботі підприємств, профілактики, ідентифікації, попередження, розробки 
способів зменшення негативного впливу, визначення потреби в здійсненні 
антикризового управління, що вплине на ефективність збутової, виробничої 
діяльності, одержання синергетичного ефекту, буде передумовою успішної 
розробки концепції антикризового управління; 

– концепцію антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств, в основі якої, на відміну від існуючих, виділено 
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систему, механізм, стратегію антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств, групу факторів, яка визначає необхідність їх розробки, 
встановлює взаємозв’язок; ґрунтується на використанні комплексного підходу, 
що дозволить приймати дієві рішення відповідно до рівня кризового стану, 
спрямована на досягнення синергетичного ефекту; 

– механізм антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств, в якому, на відміну від існуючих, передбачається 
дотримання ситуаційного та інтеграційного підходів, враховується взаємодія із 
системами підприємства, що забезпечило визначення набору взаємопов’язаних 
елементів, етапів, реалізація яких дала змогу встановити співвідношення між 
станом операційної діяльності та рівнем загроз кризових явищ для подальшого 
визначення результативності механізму, розробити антикризові заходи, 
приймати ефективні управлінські рішення на підприємстві;  

– систему антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств, яка, на відміну від існуючих, підпорядкована 
механізму, містить комплекс взаємопов’язаних складових та етапів, що 
дозволяє здійснити збір, обробку, передачу інформаційних даних, встановити 
функціональні зв’язки із механізмом управління, забезпечити його успішну 
роботу, реагувати на непередбачувані зміни факторів впливу, створює 
передумови щодо досягнення визначеної мети;   

– науково-методичний підхід до оцінки дієвості використання 
механізму і системи антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування, у якому, на відміну від існуючих, 
запропоновано процедуру проведення оцінки, визначено напрями оцінки 
дієвості застосування механізму і системи антикризового управління 
операційною діяльністю та який дозволяє розрахувати очікувані ефекти за 
кожним напрямом, інтегральний показник результативності, визначити 
ефективність, сформувати рекомендації до підвищення ефективності діяльності 
підприємства;   

– науково-методичний підхід до оцінки впливу внутрішніх факторів 
на використання механізму формування стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств, в якому, на відміну від 
існуючих, здійснюється оцінка впливу факторів на всіх стадіях розвитку, що 
дозволило визначити групи факторів та їх перелік за кожною групою та обрати 
серед них ті, які мають найбільший вплив шляхом застосування експертного 
методу; розрахувати інтегральні показники за кожною групою факторів і 
загальний інтегральний показник; визначити рівень впливу факторів на 
використання механізму та стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств;  

набули подальшого розвитку:  
 понятійно-категоріальний апарат “антикризове управління 

промисловими підприємствами” через уточнення сутності понять: “криза 
промислових підприємств”, яке розглянуто з позиції процесу, який визначає 
причини та наслідки кризи, результатом якої є тяжкий фінансовий стан, 
збитковість підприємства, що потребує впровадження заходів для подолання 
даної ситуації, здійснення управлінської діяльності та з іншого боку як 
ситуація, що склалася на підприємстві внаслідок впливу набору факторів 
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зовнішнього та внутрішнього середовища в певний період, яка потребує 
управління та швидкого реагування, а також як сигнал до формування 
управлінських заходів, механізму та системи управління, способів її подолання 
на підприємстві та в його підрозділах шляхом врахування ринкових чинників, 
специфіки його роботи, тобто здійснення антикризового управління; 
“антикризове управління діяльністю промислових підприємств”, яке розглянуто 
як: по-перше складний механізм та система управління діяльністю, що 
підпорядковується системі антикризового управління діяльністю, загальній 
системі управління на підприємстві, стратегії розвитку, реалізується 
спеціальним підрозділом з антикризового управління, використання яких 
дозволить виявити ознаки кризи на ранніх етапах, їх нейтралізувати, визначити 
загрози та фактори ринкового середовища, що забезпечує успішне 
функціонування підприємства та його розвиток; по-друге комплекс 
взаємопов’язаних дій, елементів, реалізація яких сприятиме профілактиці, 
попередженню, подоланню кризових явищ, що виникають за різними видами 
діяльності підприємства внаслідок змінності ринкового середовища на основі 
використання можливостей підприємства з метою прийняття стратегічних 
рішень як підприємства, так і окремих підрозділів на бажаному рівні; по-третє 
довгостроковий процес, який забезпечує реалізацію управлінських заходів з 
виявлення та подолання кризи, що розробляються для кожної сфери діяльності, 
мають комплексний характер та забезпечать відновлення рівноваги 
підприємства, досягнення цілей протягом всього періоду його функціонування; 

 визначення поняття “антикризове управління операційною 
діяльністю промислових підприємств”, яке розглянуто як комплекс дій, 
взаємопов’язаних елементів та складна підсистема, що підпорядковується 
системі антикризового управління операційною діяльністю, реалізується на 
підприємстві через застосування інструментів управління, направлена на 
забезпечення роботи по виявленню кризових явищ, управління операційною 
діяльністю, прийняття стратегічних рішень, що передбачає аналіз факторів 
ринкового середовища, запобігання виникнення кризи в даній сфері, 
раціоналізацію використання ресурсів, мінімізацію витрат, відновлення 
ефективності виробничо-господарської діяльності, досягнення цілей; 

 теоретико-методичний підхід щодо визначення результативності 
інструментів антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування, в основі якого сформовано універсальну шкалу, в якій 
відображено співвідношення між рівнем ефективності діяльності та управління 
операційною діяльністю, рівнем ефективності функціонування та ймовірністю 
виникнення загроз кризових явищ в операційній діяльності, що дає змогу 
визначити рівень результативності інструментів антикризового управління 
операційною діяльністю та на підставі визначення співвідношень встановити 
дієвість їх використання, прийняти рішення щодо вдосконалення і подальшого 
використання інструментів на підприємствах.    

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 
розробці теоретико-методологічних та прикладних засад побудови механізму 
формування стратегії в антикризовому управлінні операційною діяльністю 
промислових підприємств, що спрямовано на підвищення ефективності 
збутової, виробничої діяльності, нейтралізацію впливу загроз кризових явищ.     



9 

Результати наукових досліджень дисертаційної роботи були впроваджені 
Громадською організацією “Академія економічних наук України” (довідка 
№ 480/10 від 09.12.2020 р.), Всеукраїнською спілкою вчених-економістів 
(довідка № 1-12/20 від 08.12.2020 р.), Донецькою торгово-промисловою 
палатою (довідка № 9 від 12.11.2019 р.), Хмельницькою торгово-промисловою 
палатою (довідка № 29-02/151.1 від 27.05.2020 р.). Окремі положення та 
результати дисертаційної роботи впроваджено у діяльність промислових 
підприємств, зокрема: ПрАТ “Запоріжтрансформатор” (довідка № 1/11-81 від 
05.09.2019 р.), ТОВ “НВП “ГОРМАШ” (довідка № 126-1/12 від 18.12.2019 р.), 
ТОВ “Запорізький інструментальний завод” (довідка № 251 від 23.03.2020 р.), 
ПрАТ “Запорізький абразивний комбінат” (довідка № 8/1521 від 14.04.2020 р.), 
ТОВ “Запорізький механічний завод” (довідка № 1113-01/1 від 08.06.2020 р.), 
ТОВ “Весташляхбуд” (довідка № 143/1 від 11.06.2020 р.), ПрАТ “Бердянські 
жниварки” (довідка № 681 від 20.08.2020 р.).          

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 
що становлять наукову новизну, застосовуються у навчальному процесі 
Запорізького національного університету при викладанні дисциплін “Економіка 
підприємства”, “Фінанси підприємств”, “Фінансовий аналіз в фінансових 
установах та на підприємствах”, “Фінансове планування”, “Управління 
фінансовою санацією та банкрутство підприємств”, “Фінансовий менеджмент”, 
“Антикризове управління корпорацією” (довідка № 01.01-13/63 від 
25.09.2020 р.).   

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 
завершеним науковим дослідженням здобувача, в якому викладено авторський 
підхід стосовно формування теоретико-методологічних основ та розробки 
практичних рекомендацій щодо побудови механізму формування стратегії в 
антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових підприємств. 
Усі основні наукові положення, висновки та рекомендації, які винесені на 
захист, одержано автором самостійно. З наукових праць, виданих у 
співавторстві, використано тільки ті результати, які отримано автором 
особисто. Власний науковий внесок здобувача в наукові роботи, опубліковані у 
співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації. У цій 
роботі матеріали і висновки кандидатської дисертації автора не 
використовувались.   

Апробація результатів дослідження. Основні результати досліджень, 
висновки та рекомендації, викладені в дисертації, доповідались автором й 
отримали позитивну оцінку на міжнародних і всеукраїнських науково-
практичних конференціях, а саме: XІІ Міжнародна науково-практична 
конференція “Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, 
державному та регіональному рівнях” (м. Запоріжжя, 26-27 жовтня 2017 р.); 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Економіка, управління, 
фінанси: проблеми та перспективи розвитку” (м. Київ, 15 вересня 2018 р.); 
Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні наукові дослідження на 
шляху до вдосконалення економічного потенціалу країни” (м. Дніпро, 22 
вересня 2018 р.); XІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Виклики та 
перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та 
регіональному рівнях” (м. Запоріжжя, 25-26 жовтня 2018 р.); Міжнародна 
науково-практична конференція “Глобальні принципи фінансового, облікового 
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та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки” (м. Харків, 8-9 
листопада 2018 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція 
“Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації світової економіки” 
(м. Київ, 16 листопада 2018 р.); II International Scientific Conference “Anti-Crisis 
Management: State, Region, Enterprise” (м. Ле-Ман, Франція, 23 листопада 
2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні наукові 
погляди на економічні механізми стимулювання соціально-економічного 
розвитку” (м. Ужгород, 16 лютого 2019 р.); XІІI Міжнародна науково-
практична конференція “Управління соціально-економічним розвитком регіонів 
та держави” (м. Запоріжжя, 18-19 квітня 2019 р.); Міжнародна науково-
практична конференція “Вдосконалення економіки та фінансової системи 
країни: сучасний стан та перспективи” (м. Запоріжжя, 23 листопада 2019 р.); 
Міжнародна науково-практична конференція “Напрями розвитку ринкової 
економіки: нові реалії та можливості в умовах інтеграційних процесів” 
(м. Ужгород, 30 листопада 2019 р.); Міжнародна науково-практична 
конференція “Інноваційно-інвестиційні проблеми кластеризації економіки 
України” (м. Київ, 6 грудня 2019 р.); Всеукраїнська науково-практична 
конференція “Тенденції розвитку економіки у 2019 році: аналітичний та 
теоретико-методологічний аспекти” (м. Одеса, 7 грудня 2019 р.); International 
Scientific Conference “Economy Digitalization: Processes, Strategies, Technologies” 
(м. Кельце, Польща, 24 січня 2020 р.); Міжнародна науково-практична 
конференція “Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та 
перспектив розвитку” (м. Полтава, 5 березня 2020 р.); ІІ Міжнародна наукова 
конференція “Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи 
розвитку” (м. Дніпро, 27-28 березня 2020 р.); VIІ Міжнародна науково-
практична конференція “Глобалізація: співвідношення міжнародних та 
національних економічних інтересів” (м. Одеса, 9 квітня 2020 р.); Міжнародна 
науково-практична конференція “Вдосконалення економіки та фінансової 
системи на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості” 
(м. Запоріжжя, 11 квітня 2020 р.); Міжнародна науково-практична конференція 
“Вплив глобальної фінансової кризи на розвиток національних фінансових 
систем” (м. Львів, 18 квітня 2020 р.); IV Міжнародна науково-практична 
конференція “Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: 
світовий досвід та вітчизняні реалії” (м. Дніпро, 25 квітня 2020 р.). 

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 
дисертаційної роботи опубліковано в 56 наукових працях, з них: 4 монографії, з 
них 1 одноосібна, 27 статей у наукових фахових виданнях України (3 статті у 
наукових фахових виданнях України, 24 статті у наукових фахових виданнях 
України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 5 статей у 
наукових періодичних виданнях інших держав, 20 тез доповідей за матеріалами 
конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 52,00 друк. арк. (особисто 
автору належить 49,26 друк. арк.).      

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 
п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 
обсяг роботи становить 734 сторінки, з них основний текст викладений на 405 
сторінках. Дисертація включає анотацію, 6 додатків, а також список 
використаних джерел налічує 592 найменування. Робота містить 89 таблиць та 
39 рисунків.       
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, визначено 

мету та завдання дослідження, об’єкт, предмет і методи дослідження, 
викладено наукову новизну, практичне значення одержаних результатів і їх 
апробацію, висвітлено особистий внесок автора, подано результати апробації 
основних положень дисертації, наведено кількість та обсяг публікацій за 
результатами дослідження, загальний обсяг та структуру роботи. 

У першому розділі – “Теоретико-методичні основи антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств” – 
сформовано понятійно-категоріальний апарат “антикризове управління 
промисловими підприємствами”; уточнено сутність поняття “антикризове 
управління операційною діяльністю промислових підприємств”; удосконалено 
науково-практичні аспекти формування системи визначення факторів впливу на 
ефективність антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств.   

Сучасні умови господарювання вимагають від промислових підприємств 
постійного слідкування за змінами факторів зовнішнього, внутрішнього 
середовища, виявлення проявів кризових явищ, ознак кризи, своєчасного 
реагування для уникнення кризового стану, ситуації банкрутства, розробки 
антикризових заходів, що можливо шляхом здійснення антикризового 
управління.   

На основі проведеного аналізування наукових поглядів до визначення 
поняття “антикризове управління” визначено, що науковцями не враховано 
доцільність здійснення антикризового управління в інвестиційній, фінансовій, 
операційній діяльності, не зазначено складові елементи антикризового 
управління, тривалість здійснення антикризових заходів, не визначено його 
роль з науково-теоретичної, практичної точок зору, не адаптовано до галузі 
функціонування підприємств. Обґрунтовано доцільність формування 
понятійно-категоріального апарату “антикризове управління промисловими 
підприємствами”, що слід здійснити через уточнення сутності понять: “криза 
промислових підприємств”, яке розглянуто з позиції процесу, який визначає 
причини та наслідки кризи, результатом якої є тяжкий фінансовий стан, 
збитковість підприємства, що потребує впровадження заходів для подолання 
даної ситуації, здійснення управлінської діяльності та з іншого боку як 
ситуація, що склалася на підприємстві внаслідок впливу набору факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища в певний період, яка потребує 
управління та швидкого реагування, а також як сигнал до формування 
управлінських заходів, механізму та системи управління, способів її подолання 
на підприємстві та в його підрозділах шляхом врахування ринкових чинників, 
специфіки його роботи, тобто здійснення антикризового управління; 
“антикризове управління діяльністю промислових підприємств”, яке розглянуто 
як: по-перше складний механізм та система управління діяльністю, що 
підпорядковується системі антикризового управління діяльністю, загальній 
системі управління на підприємстві, стратегії розвитку, реалізується 
спеціальним підрозділом з антикризового управління, використання яких 
дозволить виявити ознаки кризи на ранніх етапах, їх нейтралізувати, визначити 
загрози та фактори ринкового середовища, що забезпечує успішне 
функціонування підприємства та його розвиток; по-друге комплекс 
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взаємопов’язаних дій, елементів, реалізація яких сприятиме профілактиці, 
попередженню, подоланню кризових явищ, що виникають за різними видами 
діяльності підприємства внаслідок змінності ринкового середовища на основі 
використання можливостей підприємства з метою прийняття стратегічних 
рішень як підприємства, так і окремих підрозділів на бажаному рівні; по-третє 
довгостроковий процес, який забезпечує реалізацію управлінських заходів з 
виявлення та подолання кризи, що розробляються для кожної сфери діяльності, 
мають комплексний характер та забезпечать відновлення рівноваги 
підприємства, досягнення цілей протягом всього періоду його функціонування.  

Доведено, що основним завданням промислових підприємств є 
підвищення рівня прибутковості, стабільності функціонування, які залежать від 
ефективності виробничої, збутової діяльності. Відповідно, операційна 
діяльність промислових підприємств перебуває під постійним впливом 
чинників зовнішнього середовища, кризових явищ та існує потреба в здійсненні 
антикризового управління даним видом діяльності для розробки антикризових 
заходів, забезпечення успішного функціонування.   

На основі дослідження економічної сутності поняття “антикризове 
управління промисловими підприємствами” встановлено, що на сьогоднішній 
день відсутній підхід до визначення дефініції “антикризове управління 
операційною діяльністю промислових підприємств”, який слід розглядати як 
комплекс дій, взаємопов’язаних елементів та складна підсистема, що 
підпорядковується системі антикризового управління операційною діяльністю, 
реалізується на підприємстві через застосування інструментів управління, 
направлена на забезпечення роботи по виявленню кризових явищ, управління 
операційною діяльністю, прийняття стратегічних рішень, що передбачає аналіз 
факторів ринкового середовища, запобігання виникнення кризи в даній сфері, 
раціоналізацію використання ресурсів, мінімізацію витрат, відновлення 
ефективності виробничо-господарської діяльності, досягнення цілей. 

Доведено, що важливу роль у підвищенні ефективності операційної 
діяльності, антикризового управління на промислових підприємствах відіграє 
дослідження факторів внутрішнього, зовнішнього середовища, які зумовлюють 
виникнення кризових явищ, що дозволить їх своєчасно ідентифікувати, 
попередити і подолати, використати способи до покращення виробничої, 
збутової діяльності. Удосконалено науково-практичні аспекти формування 
системи визначення факторів впливу на ефективність антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств  та в їх основі 
виділено фактори впливу на ефективність операційної діяльності промислових 
підприємств; фактори впливу на ефективність антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств; фактори, що зумовлюють 
виникнення кризових явищ в операційній діяльності промислових підприємств 
(рис. 1).  

Використання науково-практичних аспектів дозволило сформувати 
послідовність до визначення факторів, їх врахування та забезпечить 
ефективність антикризового управління, відновлення ефективності операційної 
діяльності, подолання проявів кризових явищ, визначення напрямів подальшої 
діяльності промислового підприємства, потреби у використанні інструментів 
антикризового управління. 



13 

 
Рис. 1. Система визначення факторів впливу на ефективність антикризового 

управління операційною діяльністю промислових підприємств 
Примітка: запропоновано автором   
 

У другому розділі – “Методичні засади формування стратегії в 
антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових 
підприємств” – удосконалено концепцію антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств; сформовано механізм 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств; 
удосконалено систему антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств; запропоновано механізм формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств. 

Встановлено, що поряд із дослідженням факторів впливу на 
підприємствах машинобудування існує потреба у визначенні послідовності, 
організації антикризового управління, тобто розробці і використанні концепції, 
інструментів антикризового управління операційною діяльністю, що 
забезпечить отримання очікуваного ефекту від їх застосування, дозволить 
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діагностувати зміну факторів, адаптуватися до зовнішнього середовища, 
знизити ймовірність виникнення кризи, використати наявні можливості задля 
подолання кризових явищ, розробити заходи щодо своєчасного подолання 
виявлених загроз. Крім того, в основі концепції антикризового управління 
передбачається використання інструментів, методів, принципів, що вплине на 
процес організації та здійснення антикризового управління, досягнення 
сформованої мети.    

Обґрунтовано важливість удосконалення концепції антикризового 
управління операційною діяльністю промислових підприємств, в основі якої 
комплексно поєднано систему, механізм, стратегію антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств, групу факторів та побудовано шляхом 
використання комплексного, ситуаційного, системного, функціонального, 
процесного, стратегічного, маркетингового, інноваційного, інтеграційного, 
синергетичного підходів, що дозволить здійснити діагностику, профілактику, 
ідентифікацію, попередження, подолання кризових явищ (рис. 2). Визначено, 
що реалізація концепції на промислових підприємствах дозволить організувати 
операційну діяльність, приймати дієві рішення на підставі врахування рівня 
кризового стану, сформувати антикризові заходи для операційної діяльності, 
способи до покращення роботи підприємств.  

 
Рис. 2. Концепція антикризового управління операційною діяльністю 

промислових підприємств 
Примітка: запропоновано автором   
 

З метою деталізації складових концепції антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств проведено дослідження 
побудови, використання механізму і системи антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств. Їх використання 
забезпечить прогнозування, попередження негативної дії факторів зовнішнього 
середовища, деталізацію процесу розробки антикризових заходів, вплине на 
підвищення рівня ефективності операційної діяльності, подальше успішне 
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застосування стратегії антикризового управління операційною діяльністю. 
Обґрунтовано, що механізм антикризового управління операційною діяльністю 
виконує основну роль у здійсненні відповідного управління, розробці напрямів, 
способів, шляхів попередження, подолання кризи та, відповідно, система 
антикризового управління виконує допоміжну роль у функціонуванні 
механізму.   

Сформовано механізм антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств, в основі якого передбачено використання 
ситуаційного та інтеграційного підходів, встановлення взаємодії із системами 
підприємства та застосування якого дозволить встановити співвідношення між 
станом операційної діяльності та рівнем загроз кризових явищ з метою 
визначення результативності механізму. Впровадження сформованого 
механізму сприятиме розробці антикризових заходів для виробничої і збутової 
діяльності відповідно до їх стану, розробці і прийняттю управлінських рішень, 
підвищенню ефективності операційної діяльності протягом короткострокового 
періоду та підсумком якого буде визначення потреби в реалізації стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю.    

З’ясовано, що для забезпечення ефективного використання механізму 
доцільним є застосування системи антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств, яка включає складові, що необхідні для 
успішного впровадження механізму. Тому удосконалено систему 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств, 
яка базується на використанні системного, функціонального, процесного 
підходів, підпорядкована механізму. Використання системи забезпечить 
успішну роботу механізму, розробку ефективних управлінських рішень та їх 
подальшу реалізацію, підтверджує доцільність формування антикризових 
заходів, сприяє здійсненню управління виробничою і збутовою діяльністю 
підприємств машинобудування, дозволяє швидко реагувати на непередбачувані 
зміни факторів впливу. Встановлено, що механізм і систему антикризового 
управління необхідно проваджувати на промислових підприємствах одночасно, 
що гарантуватиме їх результативність та досягнення бажаного результату.  

Досліджено, що на підприємствах машинобудування застосовується лише 
стратегія антикризового управління та не робиться акцент на операційну 
діяльність, тобто не враховується вплив загроз кризових явищ, виникнення 
кризи, негативний вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. 
Відповідно, існує потреба у використанні стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю, але перед її впровадженням доцільно застосувати 
механізм щодо формування та подальшого використання.  

Запропоновано механізм формування стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств, який ґрунтується на 
побудованих механізмі і системі антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств та є специфічним. Вказаний механізм 
може використовуватися лише на підприємствах машинобудування та при його 
розробці враховано особливості операційної діяльності, ефективність 
функціонування. Застосування механізму дозволить сформувати декілька 
варіантів стратегії відповідно до стану операційної діяльності, рівня 
ефективності функціонування, рівня загроз кризових явищ та обрати відповідну 
стратегію для підприємства. Встановлено, що впровадження обраної стратегії 
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антикризового управління операційною діяльністю забезпечить підвищення 
ефективності виробничої і збутової діяльності, зменшить негативний вплив 
загроз кризових явищ та дозволить досягнути бажаного ефекту у 
довгостроковому періоді.   

У третьому розділі – “Сучасний стан діяльності промислових 
підприємств” – проаналізовано ефективність операційної діяльності; 
досліджено фінансове становище промислових підприємств; визначено 
ймовірність банкрутства на підприємствах машинобудування.     

З метою визначення ефективності операційної діяльності за умови 
постійного впливу факторів зовнішнього середовища проаналізовано показники 
окремих підприємств машинобудування Запорізької області за 2015-2019 рр. 

За результатами аналізу визначено, що протягом 2019 р. підприємство 
ПрАТ “Бердянські жниварки” мало доволі низьке значення показників, але 
ефективність операційної діяльності знаходиться на нормальному рівні, тобто 
підприємство покращує результати виробничої, збутової діяльності. На 
підприємстві ПрАТ “Запорiзький електровозоремонтний завод” у 2019 р. 
спостерігається трохи гірша ситуація та ефективність операційної діяльності 
знаходиться на низькому рівні і доцільним є раціоналізація витрат на 
маркетинг, на збут, підвищити ефективність використання основних засобів, 
раціонально використовувати фінансові ресурси. Визначено, що підприємство 
ПрАТ “Запоріжабразив” у 2019 р. має погіршення ефективності операційної 
діяльності, тобто виробництва і збуту, та є проблеми з плануванням витрат на 
маркетинг, на збут, неефективно використовуються основні засоби, 
спостерігається потреба у залученні ресурсів.  

З метою дослідження стабільності фінансового стану промислових 
підприємств, причин сформованої ситуації з операційною діяльністю 
доцільним є визначення загрози банкрутства, тобто прогнозування фінансового 
стану на 2015-2019 рр. (табл. 1). За проведеними дослідженнями встановлено, 
що за моделлю А.В. Матвійчука протягом 2019 р. на підприємстві 
ПрАТ “Бердянські жниварки” існує загроза фінансової кризи; на 
ПрАТ “Запорiзький електровозоремонтний завод” та ПрАТ “Запоріжабразив” 
ймовірність банкрутства є низькою. Результати дослідження також показали, 
що протягом 2019 р. за моделлю О.О. Терещенко підприємства 
ПрАТ “Бердянські жниварки”, ПрАТ “Запорiзький електровозоремонтний 
завод” та ПрАТ “Запоріжабразив” є фінансово стійкими на не загрожує 
банкрутство. На основі розрахунку ймовірності банкрутства за моделлю 
Таффлера визначено, що у 2019 р. по підприємствах ймовірність банкрутства є 
низькою. Виходячи з цього, на досліджуваних підприємствах відсутня загроза 
банкрутства, фінансовий стан є стабільним.    

Таблиця 1 

Значення інтегральних показників моделей оцінки ймовірності банкрутства 
підприємств у 2015-2019 рр.  

Інтегральний показник рівня 
загрози банкрутства 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. Тенденція 

1 2 3 4 5 6 7 

ПрАТ “Бердянські жниварки” 

Z  за моделлю 
А.В. Матвійчука 

1,28 1,55 1,28 1,13 1,01 загроза фінансової кризи 

Z  за моделлю 
О.О. Терещенко 

5,53 5,35 3,90 3,33 2,98 
фінансово стійке, не загрожує 

банкрутство 

Z  за моделлю Таффлера 0,62 0,66 0,56 0,54 0,52 ймовірність банкрутства низька 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 

ПрАТ “Запорiзький електровозоремонтний завод” 

Z  за моделлю 
А.В. Матвійчука 

1,53 1,67 1,02 1,23 1,32 низька ймовірність банкрутства 

Z  за моделлю 
О.О. Терещенко 

2,41 4,09 1,61 3,84 3,83 
фінансово стійке, не загрожує 

банкрутство 

Z  за моделлю Таффлера 0,33 0,41 0,36 0,50 0,53 ймовірність банкрутства низька 

ПрАТ “Запоріжабразив” 

Z  за моделлю 
А.В. Матвійчука 

1,44 1,80 1,69 1,71 2,35 низька ймовірність банкрутства 

Z  за моделлю 
О.О. Терещенко 

2,86 4,11 4,39 4,76 4,21 
фінансово стійке, не загрожує 

банкрутство 

Z  за моделлю Таффлера 0,63 0,63 0,63 0,69 0,46 ймовірність банкрутства низька 

Примітка: сформовано автором за даними звітності підприємств  
 

Результати проведеного дослідження дозволили визначити, що протягом 
2019 р. на підприємствах машинобудування Запорізької області ефективність 
операційної діяльності є не високою, частина підприємств отримали збиток, 
існує залежність від використання позикового капіталу та вони перебувають під 
впливом факторів зовнішнього середовища, що спричиняє виникнення 
кризових явищ, загроз. Встановлено, що на підприємствах існує потреба в 
здійсненні антикризового управління операційною діяльністю, розробці 
антикризових заходів для подолання проявів кризових явищ, відновлення 
ефективності виробничої, збутової діяльності, уникнення ситуації банкрутства.  

У четвертому розділі – “Теоретико-методичні підходи до оцінки 
ефективності антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування” – удосконалено науково-методичний підхід 
до оцінки дієвості використання механізму і системи антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств машинобудування; удосконалено 
теоретико-методичний підхід щодо визначення результативності інструментів 
антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування; удосконалено та реалізовано науково-методичний підхід до 
оцінки впливу внутрішніх факторів на використання механізму формування 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств. 

Обґрунтовано, що за результатами використанням механізму і системи 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств 
існує потреба в проведенні оцінки ефективності їх застосування.  

Удосконалено науково-методичний підхід до оцінки дієвості 
використання механізму і системи антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування, в рамках якого визначено 
процедуру проведення оцінки, напрями оцінки дієвості вказаних інструментів. 
Використання науково-методичного підходу базується на здійсненні 
коефіцієнтного, інтегрального аналізу виробничої і збутової діяльності. 
Апробація науково-методичного підходу дозволить розрахувати ефект збутової 
і виробничої діяльності та інтегрального показника результативності механізму 
і системи антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування, встановити дієвість використання, обґрунтувати доцільність 
впровадження стратегії антикризового управління операційною діяльністю.  

Доведено, що для уточнення отриманих результатів за науково-
методичним підходом до оцінки дієвості використання механізму і системи 
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антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування доцільним є використання відповідної шкали. Удосконалено 
теоретико-методичний підхід щодо визначення результативності інструментів 
антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування, який дозволяє встановити співвідношення між рівнем 
ефективності збутової, виробничої діяльності, управління операційною 
діяльністю, рівнем ефективності функціонування, ймовірністю виникнення 
загроз кризових явищ в операційній діяльності та на підставі цього визначити 
рівень результативності інструментів їх використання на підприємствах. За 
результатами використання теоретико-методичного підходу підприємства 
машинобудування матимуть змогу вжити заходів щодо вдосконалення або 
подальшого використання інструментів.    

Апробація науково-методичного підходу до оцінки дієвості використання 
механізму і системи антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування та теоретико-методичного підходу щодо 
визначення результативності інструментів антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств машинобудування здійснена на 
підприємствах ПрАТ “Бердянські жниварки”, ПрАТ “Запорiзький 
електровозоремонтний завод” та інструменти антикризового управління 
операційною діяльністю використовувалися протягом 2018-2019 рр. (табл. 2). 

Таблиця 2 

Розрахунок інтегрального показника результативності механізму і системи 
антикризового управління операційною діяльністю підприємств у 2015-2019 рр.  

Очікувані ефекти від використання механізму і системи 
антикризового управління операційною діяльністю підприємств 

машинобудування 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

ПрАТ “Бердянські жниварки” 
Езд – ефект збутової діяльності 1,06 0,48 0,50 0,51 0,54 

Евд – ефект виробничої діяльності 0,95 1,17 1,21 0,86 0,96 
Еуод – ефект управління операційною діяльністю 0,49 0,38 0,50 0,64 0,70 

Ес – ефект зниження ймовірності виникнення загроз кризових явищ 
в операційній діяльності 1,03 0,77 0,86 0,93 0,96 

ІПРмсауодпм – інтегральний показник результативності механізму і 
системи антикризового управління операційною діяльністю 

підприємств машинобудування 
0,91 0,73 0,79 0,73 0,78 

ПрАТ “Запорізький електровозоремонтний завод” 

Езд – ефект збутової діяльності -0,40 0,07 -0,47 0,21 0,26 
Евд – ефект виробничої діяльності 0,35 0,45 0,34 0,49 0,60 

Еуод – ефект управління операційною діяльністю 0,77 0,59 0,56 0,61 0,63 
Ес – ефект зниження ймовірності виникнення загроз кризових явищ 

в операційній діяльності 
0,58 0,65 0,63 0,67 0,74 

ІПРмсауодпм  – інтегральний показник результативності механізму і 
системи антикризового управління операційною діяльністю 

підприємств машинобудування 

0,38 0,46 0,30 0,50 0,57 

Примітка: сформовано автором за даними звітності підприємств  
 

Встановлено, що по ПрАТ “Бердянські жниварки” у 2019 р. порівняно з 
2018 р. відбулося зростання інтегрального показника на 7,91%, що обумовлено 
позитивною динамікою проаналізованих ефектів і є підтвердженням 
результативності використання механізму і системи антикризового управління 
операційною діяльністю. На підставі використання удосконаленого теоретико-
методичного підходу щодо визначення результативності інструментів 
антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування по підприємству ПрАТ “Бердянські жниварки” встановлено 
наступне: рівень ефективності збутової діяльності у 2018-2019 рр. – значний; 
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рівень ефективності виробничої діяльності у 2018-2019 рр. – високий; рівень 
ефективності управління операційною діяльністю у 2018-2019 рр. – значний; за 
ефектом зниження ймовірності виникнення загроз кризових явищ в операційній 
діяльності у 2018-2019 рр. спостерігається відсутність виникнення загроз 
кризових явищ; рівень результативності механізму і системи змінився з 
достатнього рівня у 2018 р. до високого рівня у 2019 р. Визначено, що рівень 
дієвості використання механізму і системи антикризового управління 
операційною діяльністю на ПрАТ “Бердянські жниварки” у 2018 р. був 
ефективним і у 2019 р. він змінився до абсолютно дієвого рівня.  

З’ясовано, що по підприємству ПрАТ “Запорізький 
електровозоремонтний завод” у 2019 р. спостерігається зростання 
інтегрального показника відносно 2018 р. на 13%, що обумовлено зростанням 
розрахованих ефектів та за 2018-2019 рр. визначено наступне: рівень 
ефективності збутової діяльності змінився з низького рівня у 2018 р. до 
помірного рівня у 2019 р.; рівень ефективності виробничої діяльності у 2018 р. 
був помірним та у 2019 р. досяг значного рівня; рівень ефективності управління 
операційною діяльністю не змінився та у 2018-2019 рр. мав значний рівень; за 
ефектом зниження ймовірності виникнення загроз кризових явищ в операційній 
діяльності у 2018-2019 рр. спостерігається низька ймовірність виникнення 
загроз появи кризових явищ; рівень результативності механізму і системи 
змінився з низького рівня у 2018 р. до достатнього рівня у 2019 р. Встановлено, 
що рівень дієвості використання механізму і системи на підприємстві 
ПрАТ “Запорізький електровозоремонтний завод” у 2019 р. був ефективним.  

Виходячи з цього, у роботі зазначено, що використання аналізованих 
інструментів антикризового управління операційною діяльністю на 
підприємствах протягом 2019 р. є результативним і дієвим та визначено 
доцільність їх використовувати для підвищення очікуваних значень ефектів.  

Узагальнено, що на використання механізму формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств, 
реалізацію стратегії, застосування інструментів антикризового управління 
випливають фактори та існує потреба в їх виявленні, дослідженні та 
подальшому врахуванні. При цьому, важливим є дослідження впливу не лише 
зовнішніх, але й внутрішніх факторів, що створить умови для успішного 
використання даного механізму.  

Встановлено, що удосконалений науково-методичний підхід до оцінки 
впливу внутрішніх факторів на використання механізму формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств 
дозволить здійснити оцінку впливу факторів на трьох стадіях: початковій, 
головній, завершальній (рис. 3). Використання підходу на підприємствах 
дозволить обрати перелік факторів, які мають найбільший вплив на 
використання механізму, впровадження стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю. Також в основі науково-методичного підходу 
передбачається використання експертного методу; розрахунку інтегральних 
показників оцінки впливу фінансових та інвестиційних, кадрових, виробничих 
та маркетингових, інформаційних, інноваційних, управлінських, організаційних 
факторів, загального інтегрального показника оцінки впливу внутрішніх 
факторів, визначення рівня їх впливу. Це дозволить на підприємствах 
машинобудування сформувати набір дій, рекомендацій в залежності від 
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отриманих результатів дослідження, що гарантуватиме ефективне 
функціонування механізму.  

 
Рис. 3. Порядок оцінки впливу внутрішніх факторів на використання механізму 

формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств  

Примітка: сформовано автором     
 

У роботі використання науково-методичного підходу здійснено на 
ПрАТ “Запоріжабразив”, ПрАТ “Запорізький електровозоремонтний завод” 
(табл. 3). Результати дослідження показали, що на підприємстві 
ПрАТ “Запорізький електровозоремонтний завод” протягом 2019 р. порівняно 
із 2018 р. сформувалася така динаміка: інтегральний показник оцінки впливу 
фінансових та інвестиційних факторів виріс на 12%; інтегральний показник 
оцінки впливу кадрових факторів підвищився на 44%; інтегральний показник 
оцінки впливу виробничих та маркетингових факторів виріс на 26%; 
інтегральний показник оцінки впливу інформаційних факторів підвищився на 
51%; інтегральний показник оцінки впливу інноваційних факторів виріс на 
20%; інтегральний показник оцінки впливу управлінських факторів підвищився 
на 32%; інтегральний показник оцінки впливу організаційних факторів виріс на 
38%. Для здійснення розрахунку загального інтегрального показника оцінки 
впливу внутрішніх факторів на використання механізму формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств 
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використано функцію бажаності Харрінгтона, уточнено набір груп факторів (не 
враховано групу інноваційні фактори), кількість груп факторів скориговано до 
шести. Розрахунок показав, що загальний інтегральний показник підвищився на 
33% за 2019 р. порівняно із 2018 р.  

У роботі визначено, що рівень впливу внутрішніх факторів на 
використання механізму є високим, їх врахування сприятиме підвищенню 
ефективності його застосування на підприємстві. Виходячи з цього, 
підприємству рекомендовано на 2020 р. здійснити регулюючі дії щодо впливу 
внутрішніх факторів, підвищення їх впливу, що забезпечить реалізацію 
стратегії антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування.   

Таблиця 3 

Розрахунок інтегральних показників оцінки впливу факторів за кожною групою 
та загального інтегрального показника оцінки впливу внутрішніх факторів у 

2018-2019 рр.  
Значення інтегральних показників 2018 р. 2019 р. 

Відн. відхил. 
2019 р. до 
2018 р., % 

ПрАТ “Запорізький електровозоремонтний завод” 

ІПфіф (інтегральний показник оцінки впливу фінансових та інвестиційних факторів) 0,67 0,76 12,17 

ІПкф (інтегральний показник оцінки впливу кадрових факторів) 0,54 0,78 44,29 

ІПвмф (інтегральний показник оцінки впливу виробничих та маркетингових факторів) 0,64 0,81 25,86 

ІПінфф (інтегральний показник оцінки впливу інформаційних факторів)  0,52 0,79 51,32 

ІПінновф (інтегральний показник оцінки впливу інноваційних факторів) 0,21 0,25 20,25 

ІПуф (інтегральний показник оцінки впливу управлінських факторів) 0,61 0,80 31,62 

ІПоф (інтегральний показник оцінки впливу організаційних факторів) 0,50 0,70 38,29 

ЗІПвф (загальний інтегральний показник оцінки впливу внутрішніх факторів) 0,58 0,77 33,30 

ПрАТ “Запоріжабразив” 

ІПфіф (інтегральний показник оцінки впливу фінансових та інвестиційних факторів) 0,60 0,50 -17,02 

ІПкф (інтегральний показник оцінки впливу кадрових факторів) 0,62 0,58 -6,10 

ІПвмф (інтегральний показник оцінки впливу виробничих та маркетингових факторів) 0,52 0,32 -38,36 

ІПінфф (інтегральний показник оцінки впливу інформаційних факторів)  0,57 0,55 -3,81 

ІПінновф (інтегральний показник оцінки впливу інноваційних факторів) 0,65 0,49 -23,59 

ІПуф (інтегральний показник оцінки впливу управлінських факторів) 0,59 0,44 -26,30 

ІПоф (інтегральний показник оцінки впливу організаційних факторів) 0,68 0,40 -41,61 

ЗІПвф (загальний інтегральний показник оцінки впливу внутрішніх факторів) 0,60 0,46 -23,60 

Примітка: сформовано автором за даними звітності підприємств  
 

У п’ятому розділі – “Методологічні засади прогнозування 

антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств” – запропоновано науково-методологічний підхід до вибору та 
оцінювання ефективності стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування; побудовано модель прогнозування 
використання механізму формування стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств.   

Узагальнено, що для того, щоб ефективно використати стратегію 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств 
важливим є її правильний вибір, що матиме позитивний вплив на показники 
операційної діяльності, результати функціонування.  

Запропоновано науково-методологічний підхід до вибору та оцінювання 
ефективності стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування, що полягає в можливості здійснення вибору та 
оцінювання ефективності стратегії на підприємствах машинобудування шляхом 
дослідження показників збутової, виробничої діяльності, управління 
операційною діяльністю, результатів функціонування, ймовірності виникнення 
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загроз кризових явищ в операційній діяльності, результативності стратегії, що 
дасть змогу встановити досяжність стратегічних цілей, виявити резерви до 
покращення роботи. Доведено, що використання науково-методологічного 
підходу дасть змогу здійснити правильний вибір відповідної стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю для підприємств 
машинобудування, провести оцінку ефективності стратегії та прийняти 
подальші управлінські рішення щодо роботи підприємства.    

Науково-методологічний підхід апробовано на прикладі підприємств 
машинобудування ПрАТ “Бердянські жниварки”, АТ “Мотор Січ” (табл. 4-5).  

Визначено, що на першому етапі здійснюється вибір стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю ПрАТ “Бердянські 
жниварки” на 2020 р., що здійснено на підставі врахування результатів рівня 
ефективності збутової, виробничої діяльності, управління операційною 
діяльністю з урахуванням ймовірності виникнення загроз кризових явищ в 
операційній діяльності, які визначено на 2019 р. (табл. 4). Виходячи з цього, для 
підприємства на період 2020 р. обрано другий варіант стратегії з незначним 
коригуванням через те, що ефект збутової діяльності, управління операційною 
діяльністю у 2019 р. не досягли максимального рівня ефективності. 
Підприємству ПрАТ “Бердянські жниварки” доцільно використати стратегію 
підвищення показників збутової діяльності, управління операційною 
діяльністю, впровадження антикризових заходів.   

Таблиця 4 

Процедура вибору стратегії антикризового управління операційною діяльністю 
підприємств на 2020 р.  

Очікувані ефекти 2019 р. Рівень ефективності 

Варіант стратегії 
антикризового 

управління операційною 
діяльністю підприємств 

машинобудування 

ПрАТ “Бердянські жниварки” 
Езд – ефект збутової діяльності 0,54 значний рівень 

другий варіант стратегії 
(скорегований) 

Евд – ефект виробничої діяльності 0,96 високий рівень 
Еуод – ефект управління операційною діяльністю 0,70 значний рівень 

Еф – ефект функціонування 0,95 абсолютно стійкий рівень 

Очікувані ефекти 2019 р. Ймовірність виникнення загроз 
кризових явищ 

Ес – ефект зниження ймовірності виникнення 
загроз кризових явищ в операційній діяльності 0,96 

відсутність виникнення загроз 
кризових явищ 

Примітка: розраховано автором за даними звітності підприємств  
 

За результатами дослідження встановлено, що на другому етапі 
проводиться оцінка ефективності стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств машинобудування. На підприємстві 
ПрАТ “Бердянські жниварки” визначено інтегральний показник 
результативності стратегії на 2020 р. та інтегральний показник 
результативності механізму і системи на 2019 р., що відображає зростання 
першого показника на 6%, а також підтверджує результативність застосування 
обраного варіанту стратегії, що дозволило утримати ефективність операційної, 
фінансової діяльності на протязі 2020 р. (табл. 5).  

На досліджуваних підприємствах використання обраних стратегій 
антикризового управління операційною діяльністю є ефективним та дозволило 
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досягнути кращих результатів, ніж під час застосування механізму і системи 
антикризового управління операційною діяльністю.     

Таблиця 5 

Інтегральний показник результативності стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю та очікувані ефекти на підприємствах у 2020 р.   
Очікувані ефекти від використання стратегії антикризового управління 

операційною діяльністю підприємств машинобудування 
2018 р. 2019 р. 2020 р. 

(прогноз) 
АТ “Мотор Січ” 

Езд – ефект збутової діяльності 0,97 0,57 0,62 

Евд – ефект виробничої діяльності 0,94 0,87 0,90 
Еуод – ефект управління операційною діяльністю 0,76 0,68 0,75 

Еф – ефект функціонування 0,77 0,56 0,63 

Ес – ефект зниження ймовірності виникнення загроз кризових явищ в 
операційній діяльності 0,78 0,55 0,50 

ІПРмсауодпм 0,86 0,71 
 ІПРсауодпм 

  
0,73 

Умовні позначення; ІПРмсауодпм – інтегральний показник результативності механізму і 
системи антикризового управління операційною діяльністю підприємств машинобудування; 
ІПРсауодпм – інтегральний показник результативності стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю підприємства машинобудування.  

Примітка: розраховано автором за даними звітності підприємств  
 

З’ясовано, що поряд із здійсненням оцінки результатів від використання 
інструментів антикризового управління операційною діяльністю на 
промислових підприємствах, визначенням дієвості, ефективності їх 
застосування, існує також потреба у визначенні необхідності використання 
механізму формування стратегії шляхом прогнозування.  

Побудовано модель прогнозування використання механізму формування 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств, використання якої дозволить визначити потребу у використанні 
механізму на промисловому підприємстві, необхідність застосування 
інструментів антикризового управління операційною діяльністю в майбутніх 
періодах, сприятиме своєчасному виявленню загроз кризових явищ, 
нейтралізації їх негативного впливу, підвищенню ефективності операційної та 
фінансової діяльності (рис. 4). Вказана модель ґрунтується на розрахунку 
загальних і спеціальних показників, прогнозі цих показників за функціями 
ТЕНДЕНЦІЯ, РОСТ, ЛИНЕЙН, проведенні інтегральної оцінки за функцією 
Харрінгтона для визначення ефективності операційної, фінансової діяльності, 
розробці варіанту дій щодо використання інструментів антикризового 
управління діяльністю підприємства.  

Отримані дані прогнозу свідчать про те, що на підприємстві 
ПрАТ “Запоріжабразив” розраховано значення інтегрального показника 
ефективності операційної діяльності (ІПеод), інтегрального показника 
ефективності фінансової діяльності (ІПефд). Враховуючи результати 
дослідження можна відзначити, що ІПеод у 2019 р. скоротився та за функцією 
ЛИНЕЙН розраховано ІПеод, який у 2020 р. порівняно із 2019 р. зменшився на 
34%, підвищився у 2021 р. порівняно із 2020 р. на 89%; показник ІПефд у 
2019 р. знизився та за 2020 р. порівняно із попереднім періодом скоротився на 
15%, за 2021 р. порівняно із 2020 р. виріс на 6%. 

На підставі використання шкали рівнів ефективності операційної та 
фінансової діяльності підприємства проведено уточнення отриманих 
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результатів на 2020-2021 рр. та встановлено, що значення показника ІПеод у 
2019 р. було на низькому рівні, у 2020 р. досягнуто такого ж рівня, у 2021 р. 
досягнуто середнього рівня; показника ІПефд у 2019 р. було на середньому 
рівні, у 2020-2021 рр. досягнуто такого ж рівня.    

 
Рис. 4. Алгоритм побудови та реалізації моделі прогнозування використання 

механізму формування стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств  

Примітка: розроблено автором   
 

Встановлено, що на ПрАТ “Запоріжабразив” слід застосовувати в 
короткостроковому періоді (2020 р.) інструменти антикризового управління 
операційною діяльністю, тобто механізм і систему, але у довгостроковому 
періоді (2020-2021 рр.) доцільним є використання механізму формування 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств.   

Доведено, що на підприємстві ПрАТ “Запоріжабразив” у 2020-2021 рр. 
знизилися інтегральні показники, доцільним є впровадження механізму, 
використання комплексу інструментів антикризового управління операційною 
діяльністю з метою уникнення зниження результатів операційної, фінансової 
діяльності, негативного впливу кризових явищ. На підприємстві 
ПрАТ “Бердянські жниварки” у 2020-2021 рр. спостерігається незначне 
зниження інтегральних показників та необхідно використати механізм, що 
дозволить впровадити стратегію антикризового управління операційною 
діяльністю, забезпечить зниження ймовірності виникнення загроз кризових 
явищ, підвищення ефективності діяльності.   
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ВИСНОВКИ 
 

За результатами виконаних досліджень у дисертаційній роботі 
запропоновано теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації щодо 
побудови механізму формування стратегії в антикризовому управлінні 
операційною діяльністю промислових підприємств, що дозволить впровадити 
стратегію антикризового управління операційною діяльністю, підвищити 
ефективність виробничої і збутової діяльності, рівень прибутковості, своєчасно 
виявляти ознаки кризових явищ. Основні наукові і прикладні результати 
дослідження полягають у наступному:  

1. Здійснено аналіз підходів науковців до визначення поняття 
“антикризове управління”, охарактеризовано поняття “криза промислових 
підприємств”, “антикризове управління діяльністю промислових підприємств”. 
Доведено, що понятійно-категоріальний апарат “антикризове управління 
промисловими підприємствами” слід розглядати через уточнення сутності 
понять: “криза промислових підприємств”, яке розглянуто з позиції процесу, 
який визначає причини та наслідки кризи, результатом якої є тяжкий 
фінансовий стан, збитковість підприємства, що потребує впровадження заходів 
для подолання даної ситуації, здійснення управлінської діяльності та з іншого 
боку як ситуація, що склалася на підприємстві внаслідок впливу набору 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища в певний період, яка 
потребує управління та швидкого реагування, а також як сигнал до формування 
управлінських заходів, механізму та системи управління, способів її подолання 
на підприємстві та в його підрозділах шляхом врахування ринкових чинників, 
специфіки його роботи, тобто здійснення антикризового управління; 
“антикризове управління діяльністю промислових підприємств”, яке розглянуто 
як: по-перше складний механізм та система управління діяльністю, що 
підпорядковується системі антикризового управління діяльністю, загальній 
системі управління на підприємстві, стратегії розвитку, реалізується 
спеціальним підрозділом з антикризового управління, використання яких 
дозволить виявити ознаки кризи на ранніх етапах, їх нейтралізувати, визначити 
загрози та фактори ринкового середовища, що забезпечує успішне 
функціонування підприємства та його розвиток; по-друге комплекс 
взаємопов’язаних дій, елементів, реалізація яких сприятиме профілактиці, 
попередженню, подоланню кризових явищ, що виникають за різними видами 
діяльності підприємства внаслідок змінності ринкового середовища на основі 
використання можливостей підприємства з метою прийняття стратегічних 
рішень як підприємства, так і окремих підрозділів на бажаному рівні; по-третє 
довгостроковий процес, який забезпечує реалізацію управлінських заходів з 
виявлення та подолання кризи, що розробляються для кожної сфери діяльності, 
мають комплексний характер та забезпечать відновлення рівноваги 
підприємства, досягнення цілей протягом всього періоду його функціонування. 

2. Уточнено сутність поняття “антикризове управління операційною 
діяльністю промислових підприємств”, яке слід розглядати як комплекс дій, 
взаємопов’язаних елементів та складна підсистема, що підпорядковується 
системі антикризового управління операційною діяльністю, реалізується на 
підприємстві через застосування інструментів управління, направлена на 
забезпечення роботи по виявленню кризових явищ, управління операційною 
діяльністю, прийняття стратегічних рішень, що передбачає аналіз факторів 
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ринкового середовища, запобігання виникнення кризи в даній сфері, 
раціоналізацію використання ресурсів, мінімізацію витрат, відновлення 
ефективності виробничо-господарської діяльності, досягнення цілей. 
Визначено, що вдосконалення дефініції дозволяє відзначити важливість 
здійснення антикризового управління операційною діяльністю на промислових 
підприємствах, що забезпечить своєчасне реагування на перші сигнали 
кризових явищ, дозволить їх ліквідувати, гарантуватиме підвищення 
ефективності операційної діяльності, створення передумов для успішного 
функціонування підприємств.     

3. Доведено, що ефективність антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств залежить від дослідження, врахування 
факторів впливу, потребує їх нейтралізації, розробки заходів до подолання. 
Удосконалено науково-практичні аспекти формування системи визначення 
факторів впливу на ефективність антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств, які дозволили виділити групу факторів 
впливу, врахувати їх негативний вплив, здійснити прогнозування, планування, 
організацію, аналіз, контроль, регулювання та узагальнення результатів, 
розробити способи до нейтралізації кризових явищ, що вплине на ефективність 
збутової, виробничої діяльності промислових підприємств. 

4. На основі аналізу наукових джерел, удосконалено концепцію 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств, в 
якій визначено систему, механізм і стратегію антикризового управління 
операційною діяльністю, перелік факторів впливу. Обґрунтовано, що її 
використання дозволить результативно здійснювати процес управління, 
діагностику, профілактику, ідентифікацію, попередження, подолання ознак 
кризи, нейтралізувати вплив ринкового середовища на операційну діяльність, 
врахувати вплив факторів, розробляти та приймати дієві рішення, сформувати 
антикризові заходи, що створить умови для успішної виробничої, збутової 
діяльності, вплине на результати діяльності, досягнення бажаного ефекту на 
підприємствах в умовах змінності оточуючого середовища. 

5. Обґрунтовано, що на промислових підприємствах доцільним є 
використання удосконаленого механізму антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств, реалізація якого дозволить 
врахувати дію факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на діяльність 
підприємств, особливості виробничої, збутової діяльності, забезпечує 
діагностику, профілактику, ідентифікацію, попередження, подолання кризових 
явищ в операційній діяльності. Також використання механізму забезпечить 
розробку антикризових заходів для операційної діяльності в залежності від 
рівня загроз кризових явищ та стану діяльності, вплине на результативність 
збутової, виробничої діяльності у короткостроковому періоді. Важливим є 
також те, що його застосування вплине на стан операційної діяльності, 
функціонування підприємства та дасть змогу встановити потребу в реалізації 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю.  

6. Доведено, що на промислових підприємствах існує потреба у 
використанні удосконаленої системи антикризового управління операційною 
діяльністю, яка забезпечить нормальне функціонування механізму 
антикризового управління, підсилить його результативність, забезпечить 
швидке реагування на зміни ринкового середовища. Також застосування 



27 

системи антикризового управління забезпечить реалізацію управлінських 
рішень, додаткове дослідження стану операційної діяльності, рівня загроз 
кризових явищ, дозволить визначити доцільність формування антикризових 
заходів операційної діяльності, створити умови для досягнення мети.    

7. Для розробки стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств запропоновано механізм її формування, 
який ґрунтується на використанні стратегічного, інноваційного, 
синергетичного, системного, маркетингового підходів, що дозволило визначити 
етапи розробки декількох варіантів стратегії шляхом встановлення залежності 
між станом операційної діяльності, рівнем ефективності функціонування та 
рівнем загроз кризових явищ, подальшого її вибору, реалізації, оцінки 
результативності на підприємстві машинобудування. Застосування стратегії в 
практичній діяльності підприємств машинобудування забезпечить ефективність 
виробничої, збутової діяльності, функціонування, досягнення синергетичного 
ефекту у довгостроковому періоді за умови мінливості зовнішнього і 
внутрішнього середовища.  

8. Результати аналізу стану операційної діяльності підприємств 
машинобудування Запорізької області у 2015-2019 рр. показали, що 
підприємство ПрАТ “Бердянські жниварки” підвищило ефективність 
операційної діяльності та на підприємствах ПрАТ “Запорiзький 
електровозоремонтний завод”, ПрАТ “Запоріжабразив” відбулося зниження 
ефективності збутової, виробничої діяльності у 2019 р. Узагальнено, що 
протягом 2019 р. порівняно з 2018 р. відбулося покращення фінансового стану 
підприємства ПрАТ “Бердянські жниварки” та погіршення підприємства 
ПрАТ “Запоріжабразив”, оскільки у 2019 р. отримано збиток. Визначено, що за 
результатами прогнозування фінансового стану на досліджуваних 
підприємствах відсутня загроза банкрутства та фінансовий стан є стабільним 
протягом 2019 р. Проте, на досліджуваних підприємствах існує потреба у 
підвищенні ефективності збутової, виробничої діяльності, дослідженні пливу 
кризових явищ, тобто здійснення антикризового управління операційною 
діяльністю.  

9. Представлений у дисертаційній роботі науково-методичний підхід 
до оцінки дієвості використання механізму і системи антикризового управління 
операційною діяльністю підприємств машинобудування дозволяє визначити 
процедуру проведення оцінки вказаних інструментів, дослідження виробничої, 
збутової діяльності, управління операційною діяльністю, рівня впливу загроз 
кризових явищ. Удосконалений науково-методичний підхід дає змогу 
розрахувати очікувані ефекти, інтегральний показник результативності та 
встановити, за результатами дослідження, дієвість використання механізму і 
системи антикризового управління операційною діяльністю. За результатами 
впровадження науково-методичного підходу підприємство матиме можливість 
використати сформовані пропозиції до покращення збутової, виробничої 
діяльності, управління операційною діяльністю, нейтралізації дії кризових 
явищ, вдосконалення використання механізму і системи, визначити потребу у 
подальшому впровадженні стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю.  

10. Сформовано теоретико-методичний підхід щодо визначення 
результативності інструментів антикризового управління операційною 
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діяльністю підприємств машинобудування, в основі якого сформовано 
універсальну шкалу. Удосконалений теоретико-методичний підхід дозволяє 
з’ясувати рівень ефективності збутової, виробничої діяльності, управління 
операційною діяльністю, рівень ефективності функціонування, визначити 
ймовірність виникнення загроз кризових явищ в операційній діяльності, рівень 
результативності інструментів антикризового управління, дієвості їх 
використання на досліджуваних підприємствах машинобудування. 
Впровадження підходу на підприємствах дозволить краще інтерпретувати 
результати від використання інструментів антикризового управління 
операційною діяльністю та сформувати заходи до вдосконалення їх 
застосування.  

11. Сформовано науково-методичний підхід до оцінки впливу 
внутрішніх факторів на використання механізму формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств, 
який відрізняється тим, що дозволяє сформувати групи факторів, обрати більш 
впливові фактори, проаналізувати рівень впливу факторів, а також визначити 
залежність між дією факторів та ефективністю використання механізму. 
Доведено, що використання науково-методичного підходу дозволяє 
сформувати набір дій, рекомендацій для підприємств щодо подальшого 
використання механізму.  

12. Запропоновано науково-методологічний підхід до вибору та 
оцінювання ефективності стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування, який ґрунтується на врахуванні 
рівня ефективності збутової, виробничої діяльності, управління операційною 
діяльністю, функціонування підприємства та зниження ймовірність виникнення 
загроз кризових явищ в операційній діяльності для проведення вибору одного з 
чотирьох варіантів стратегій. При цьому, після вибору стратегії для 
підприємства машинобудування відбувається її впровадження протягом року, 
організовується оцінка результативності стратегії та за результатами 
дослідження приймається рішення щодо доцільності її подальшого 
використання, впровадження заходів до підвищення показників операційної 
діяльності, ефективності функціонування.  

13. На основі проведеного аналізу розроблено модель прогнозування 
використання механізму формування стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств, яка адаптована до 
функціонування промислових підприємств, враховує особливості операційної, 
фінансової діяльності, дію кризових явищ, можливість подальшого 
впровадження інструментів антикризового управління операційною діяльністю. 
Зокрема, використання моделі на підприємствах дозволить здійснити прогноз 
ефективності операційної, фінансової діяльності, передбачити можливість їх 
погіршення, вжити заходів для уникнення кризової ситуації шляхом 
своєчасного визначення потреби у використанні механізму, що забезпечить 
подальшу розробку і використання стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю. Також своєчасне визначення потреби у використанні 
механізму формування стратегії антикризового управління операційною 
діяльністю промислових підприємств сприятиме підвищенню показників 
збутової, виробничої діяльності, управління операційною діяльністю, 
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результатів функціонування, зниженню ймовірності виникнення загроз 
кризових явищ.     
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представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).  

11. *Швець, Ю.О., 2020. Теоретико-методичні засади щодо здійснення 
прогнозування антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств. Причорноморські економічні студії: науковий 
журнал, Вип. 52, Ч. 1, с. 145–150 (0,79 друк. арк.) (Міжнародна 
представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).  

12. *Швець, Ю.О. та Павленко, Н.І., 2020. Аналіз і особливості 
планування рентабельності промислових підприємств на основі показника 
Ebitda в кризових умовах. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: 
“Економічні науки”, № 3 (35), Т. 1, с. 74–82 (0,81 друк. арк., особистий внесок 
автора: 0,50 друк. арк., досліджено особливості фінансового планування 
рентабельності, визначено фактори впливу на планування рентабельності 
операційної діяльності підприємства та напрями її покращення) (Міжнародна 
представленість та індексація журналу: Index Copernicus International (ICI) 
(Польща), Polish Scholarly Bibliography (Польща), ResearchBib (Японія), 
Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Google Scholar (США), Наукова 
періодика України, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (Німеччина), 
Electronic Journals Library (Німеччина), Open J-Gate (Індія), Academic keys 
(США), Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky 
(Німеччина)).  

13. *Shvets, Y.O., 2019. Estimation of profitability of operating activity in 
industrial enterprises of Ukraine in the conditions of external environmental. Вісник 
Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні 
науки, № 3 (43), с. 41–48 (0,83 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 
індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).  

14. *Shvets, Yu.O. and Onipko, A.D., 2019. Economic development 
enterprises: theoretical aspects of definition and assessment of impact factors. Вісник 
Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні 
науки, № 4 (44), с. 36–42 (0,78 друк. арк., особистий внесок автора: 
0,50 друк. арк., проведено оцінку рівня впливу факторів на економічний 
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розвиток, визначено проблеми та шляхів покращення економічного розвитку 
підприємств) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 
Copernicus (Польща)).   

15. Швець, Ю.О., 2019. Антикризове управління операційною діяльністю 
підприємств: сутність та роль. Вісник Хмельницького національного 
університету: науковий журнал. Економічні науки, №6, Т. 2 (276), с. 222–226 
(0,75 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 
Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).   

16. *Швець, Ю.О., 2019. Використання інформаційних даних в управлінні 
операційною діяльністю промислового підприємства в умовах кризи. Проблеми 
системного підходу в економіці: збірник наукових праць, Вип. 6 (74), Ч. 2, 
с. 167–173 (0,75 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 
журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США), CiteFactor (США), 
OAJSE (Індія), Eurasian Scientific Journal Index (Казахстан)).   

17. *Швець, Ю.О., 2019. Дослідження чинників впливу на ефективність 
управління операційною діяльністю підприємств машинобудування. Науковий 
вісник Ужгородського національного університету: науковий журнал. Серія: 
Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип. 28, Ч. 2, 
с. 148–152 (0,71 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 
журналу: Index Copernicus (Польща)).   

18. *Швець, Ю.О., 2019. Теоретико-прикладні засади оцінки ефективності 
операційної діяльності підприємств машинобудування та способи її 
покращення. Вчені записки Таврійського національного університету імені 
В.І. Вернадського: науковий журнал. Серія: Економіка і управління, Т. 30 (69), 
№6, Ч. 1, с. 76–81 (0,72 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 
індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).  

19. *Швець, Ю.О. та Мозолевська, А.І., 2019. Сучасний стан формування 
фінансової стратегії промислового підприємства та шляхи її реалізації. 
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал, [online] 
Вип. 34, с. 235–242. Доступно: <http://www.market-
infr.od.ua/journals/2019/34_2019_ukr/36.pdf> [Дата звернення 26 Серпня 2019]. 
(0,82 друк. арк., особистий внесок автора: 0,62 друк. арк., досліджено 
особливості формування фінансової стратегії підприємства, фінансовий стан, 
сформовано шляхи покращення фінансової стратегії та її реалізації на 
підприємстві) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 
Copernicus (Польща)). 

20. *Швець, Ю.О., 2018. Вплив кризових явищ на управління операційною 
діяльністю промислових підприємств. Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія: “Економічні науки”, Вип. 30, Ч. 4, с. 34–37 
(0,51 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 
Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).   

21. *Швець, Ю.О., 2018. Необхідність здійснення антикризового 
управління в діяльності промислових підприємств. Інвестиції: практика та 
досвід: науково-практичний журнал, №14, с. 48–53 (0,64 друк. арк.) 
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(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 
(Польща), Scientific Indexing Services (SIS) (США), Google Scholar (США)).  

22. Швець, Ю.О., 2018. Ризики в діяльності промислових підприємств: 
види, методи оцінки та заходи подолання ризику. Науковий вісник 
Ужгородського національного університету: науковий журнал. Серія: 
Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип. 17, Ч. 2, 
с. 131–135 (0,54 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 
журналу: Index Copernicus (Польща)). 

23. *Швець, Ю.О., 2018. Стратегії антикризового управління в діяльності 
промислових підприємств: види, основні завдання та проблеми використання. 
Науковий погляд: економіка та управління, № 4 (62), с. 71-78 (0,61 друк. арк.) 
(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 
(Польща)).   

24. *Швець, Ю.О., 2018. Сутність та особливості формування 
конкурентної стратегії промислового підприємства в умовах мінливості 
ринкового середовища. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-
аналітичний наукометричний журнал, №7, с. 30–35 (0,76 друк. арк.) 
(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 
(Польща)).  

25. *Швець, Ю.О., 2018. Сучасні джерела фінансування інноваційних 
проектів на промислових підприємствах в умовах нестабільності ринкового 
середовища. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий 
журнал, №2 (39), с. 86–92 (0,68 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 
індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 

26. *Швець, Ю.О., 2018. Управління грошовими потоками від операційної 
діяльності промислових підприємств: чинники впливу та напрями 
вдосконалення. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал, Вип. 4 (47), 
с. 126–131 (0,60 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 
журналу: Index Copernicus (Польща)). 

27. *Швець, Ю.О. та Тищенко, О.С., 2018. Ризики в інвестиційно-
інноваційній діяльності підприємств машинобудування. Вісник Чернівецького 
торговельно-економічного інституту. Економічні науки, Вип. І-ІІ (69-70), 
с. 135–141 (0,56 друк. арк., особистий внесок автора: 0,30 друк. арк., 
досліджено сучасний стан діяльності підприємств України, визначено 
фактори впливу ризику на інвестиційно-інноваційну діяльність, сформовано 
шляхи мінімізації ризику) (Міжнародна представленість та індексація 
журналу: Google Scholar (США), Index Copernicus (Польща), UlrichsWeb Global 
Serials Directory (ProQuest) (США)).    

28. Швець, Ю.О. та Чабанець, О.О., 2018. Антикризове управління 
промисловими підприємствами як передумова покращення їхнього розвитку. 
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. 
Економічні науки, №3 (39), с. 29–37 (0,67 друк. арк., особистий внесок автора: 
0,47 друк. арк., досліджено фактори впливу на антикризове управління, 
сучасний стан промислових підприємств, визначено проблеми антикризового 
управління на підприємствах та запропоновано шляхи до покращення).   
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29. Швець, Ю.О. та Вернидуб, М.Ю., 2017. Механізм проведення санації 
на промислових підприємствах у кризових умовах функціонування. Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. 
Серія: Економіка і менеджмент, Вип. 23, Ч. 2, с. 14–17 (0,50 друк. арк., 
особистий внесок автора: 0,30 друк. арк., досліджено використання механізму 
проведення санації на промислових підприємствах) (Міжнародна 
представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 

30. Швець, Ю.О. та Мартинюк, Н.Б., 2017. Методи аналізу ймовірності 
настання банкрутства на промислових підприємствах. Вісник Запорізького 
національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки, 
№2 (34), с. 36–45 (0,84 друк. арк., особистий внесок автора: 0,54 друк. арк., 
здійснено аналіз моделей оцінки ймовірності банкрутства, розрахунок 
ймовірності банкрутства підприємства).  

31. Швець, Ю.О. та Конєв, В.В., 2017. Антикризове управління на 
промислових підприємствах: сутність, особливості здійснення, моделі в умовах 
кризи. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових 
праць. Економічні науки, №3 (35), с. 55–62 (0,61 друк. арк., особистий внесок 
автора: 0,40 друк. арк., проведено фінансову діагностику, сформовано заходи 
антикризового управління).   
 

1.3. Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав: 
 

32. Швець, Ю.О. та Череп, А.В., 2020. Фінансовий стан та 
вдосконалення управління діяльністю підприємств машинобудування в умовах 
кризи. Slovak international scientific journal, №38, VOL. 2, с. 35–41 
(0,66 друк. арк., особистий внесок автора: 0,33 друк. арк., запропоновано шляхи 
вдосконалення управління діяльністю підприємств машинобудування в умовах 
кризи) (Міжнародна представленість та індексація журналу: International 
Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Scientific Indexing Services (SIS) (США), 
The General Impact Factor (GIF) (Індія), International Scientific Indexing (ISI), 
Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF) (Індія), CiteFactor (США), 
IJIFACTOR Indexing).  

33. Швець, Ю.О., 2019. Використання антикризових стратегій як спосіб 
покращення ефективності діяльності вітчизняних промислових підприємств. 
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), 
№1 (41), Czesc 4, с. 58–62 (0,41 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 
індексація журналу: ResearchBib (Японія), International Scientific Indexing (ISI), 
LinkedIn SlideShare, Cosmos Impact Factor (Німеччина)).  

34. Швець, Ю.О., 2018. Особливості подолання кризових явищ в 
управлінні діяльністю та проблеми використання антикризових заходів на 
промислових підприємствах. Sciences of Europe, Vol. 2, No 31, с. 35–41 
(0,63 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: 
Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF), The General Impact Factor (GIF) 
(Індія), International Scientific Indexing (ISI), LinkedIn SlideShare, Issuu (США), 
Calaméo (Франція)). 

35. Швець, Ю.О., 2018. Роль та значення стратегії антикризового 
управління для промислових підприємств України в умовах кризи. 
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Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), 
№7 (35), Czesc 3, с. 69–74 (0,49 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 
індексація журналу: ResearchBib (Японія), International Scientific Indexing (ISI), 
LinkedIn SlideShare, Cosmos Impact Factor (Німеччина)). 

36. Швець, Ю.О. та Вітковська, О.О., 2017. Вплив загроз та ризиків на 
рівень економічної безпеки підприємств машинобудування Запорізької області. 
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), 
№2 (18), Czesc 1, с. 108–112 (0,40 друк. арк., особистий внесок автора: 
0,30 друк. арк., визначено рівень впливу ризиків та загроз на діяльність 
підприємств машинобудування) (Міжнародна представленість та індексація 
журналу: ResearchBib (Японія), International Scientific Indexing (ISI), LinkedIn 
SlideShare). 
 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 
   

37. Швець, Ю.О., 2020. Переваги та недоліки стратегічного управління 
діяльністю промислових підприємств в умовах кризи. In: The Jan Kochanowski 
University, ed., Economy Digitalization: Processes, Strategies, Technologies: 
International Scientific Conference. Kielce, Poland, 24 January 2020. Kielce, Poland: 
Baltija Publishing (0,24 друк. арк.).  

38. Швець, Ю.О., 2020. Інструменти антикризового управління 
операційною діяльністю на підприємствах машинобудування. В: Центр 
фінансово-економічних наукових досліджень, автори тез, ред., Економіка, 
фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: 
Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 5 Березень 
2020. Полтава: ЦФЕНД, Ч. 1 (0,25 друк. арк.).    

39. Швець, Ю.О., 2020. Обґрунтування необхідності використання 
системи управління операційною діяльністю на підприємствах 
машинобудування. В: ДНУ ім. Олеся Гончара, О.Ю. Висоцький, колектив 
авторів, ред., Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи 
розвитку: ІІ Міжнародна наукова конференція. Дніпро, Україна, 27-28 
Березень 2020. Дніпро: СПД “Охотнік”, Ч. 2 (0,21 друк. арк.).   

40. Швець, Ю.О., 2020. Здійснення оцінки фінансового стану 
підприємств машинобудування в кризових умовах. В: Міжнародний 
гуманітарний університет, Т.В. Деркач, автори тез, ред., Глобалізація: 
співвідношення міжнародних та національних економічних інтересів: 
VIІ Міжнародна науково-практична конференція. Одеса, Україна, 9 Квітень 
2020. Одеса: МГУ (0,22 друк. арк.).   

41. Швець, Ю.О., 2020. Шляхи уникнення банкрутства на 
підприємствах машинобудування та необхідність формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю. В: Класичний приватний 
університет, автори тез, ред., Вдосконалення економіки та фінансової системи 
на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: 
Міжнародна науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 11 Квітень 
2020. Запоріжжя: Класичний приватний університет (0,24 друк. арк.).   

42. Швець, Ю.О., 2020. Обґрунтування доцільності проведення 
фінансової санації та покращення управління операційною діяльністю на 
підприємствах машинобудування. В: Львівська економічна фундація, 



35 

Ю.С. Павленко, колектив авторів, ред., Вплив глобальної фінансової кризи на 
розвиток національних фінансових систем: Міжнародна науково-практична 
конференція. Львів, Україна, 18 Квітень 2020. Львів: ЛЕФ (0,19 друк. арк.).   

43. Швець, Ю.О., 2020. Виділення факторів впливу на процес 
управління операційною діяльністю промислових підприємств в умовах 
фінансової кризи. В: Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури, колектив авторів, ред., Актуальні проблеми використання 
потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: 
IV Міжнародна науково-практична конференція. Дніпро, Україна, 25 Квітень 
2020. Дніпро: ПДАБА (0,23 друк. арк.).   

44. Швець, Ю.О., 2019. Класифікація криз у діяльності промислових 
підприємств. В: Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський 
національний університет”, М.М. Палінчак, В.П. Приходько, A. Krynski, ред., 
Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-
економічного розвитку: Міжнародна науково-практична конференція. 
Ужгород, Україна, 16 Лютий 2019. Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 
Ч. 1 (0,24 друк. арк.).   

45. Швець, Ю.О., 2019. Антикризове управління на вітчизняних 
промислових підприємствах: проблеми та шляхи їх рішення. В: А.В. Череп, 
ред., Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави: 
XІІI Міжнародна науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 18-19 
Квітень 2019. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ (0,15 друк. арк.).   

46. Швець, Ю.О., 2019. Сучасні методи та показники оцінки 
ефективності операційної діяльності промислових підприємств. В: Класичний 
приватний університет, Вдосконалення економіки та фінансової системи 
країни: сучасний стан та перспективи: Міжнародна науково-практична 
конференція. Запоріжжя, Україна, 23 Листопад 2019. Запоріжжя: Класичний 
приватний університет (0,25 друк. арк.).   

47. Швець, Ю.О., 2019. Використання концепцій антикризового 
управління операційною діяльністю на підприємствах машинобудування та 
перспективи їх розвитку. В: Державний вищий навчальний заклад 
“Ужгородський національний університет”, М.М. Палінчак, В.П. Приходько, 
A. Krynski, ред., Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та 
можливості в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична 
конференція. Ужгород, Україна, 30 Листопад 2019. Ужгород: Видавничий дім 
“Гельветика”, Ч. 1 (0,24 друк. арк.).   

48. Швець, Ю.О., 2019. Напрями та шляхи виходу підприємств 
машинобудування з кризового стану. В: Національний авіаційний університет, 
Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Познанська вища 
школа педагогіки та адміністрації імені Мешка І., С. Смерічевський, 
А. Маловічко, В. Глонті, ред., Інноваційно-інвестиційні проблеми кластеризації 
економіки України: Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 
Україна, 6 Грудень 2019. Київ: Національний авіаційний університет 
(0,23 друк. арк.).   

49. Швець, Ю.О., 2019. Обґрунтування доцільності використання 
механізму формування стратегії управління діяльністю на промислових 
підприємствах в умовах кризи. В: Одеський національний університет імені 
І.І. Мечникова, автори статей, ред., Тенденції розвитку економіки у 2019 році: 



36 

аналітичний та теоретико-методологічний аспекти: Всеукраїнська науково-
практична конференція. Одеса, Україна, 7 Грудень 2019. Одеса: ОНУ імені 
І.І. Мечникова (0,24 друк. арк.).   

50. Швець, Ю.О., 2018. Визначення сутності антикризового управління 
та його видів на промислових підприємствах. В: Київський економічний 
науковий центр, А.В. Білий, колектив авторів, ред., Економіка, управління, 
фінанси: проблеми та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-
практична конференція. Київ, Україна, 15 Вересень 2018. Київ: ГО “Київський 
економічний науковий центр” (0,22 друк. арк.).  

51. Швець, Ю.О., 2018. Виконання основних функцій антикризового 
управління на підприємствах. В: Наукова економічна організація 
“Перспектива”, автори статей, ред., Сучасні наукові дослідження на шляху до 
вдосконалення економічного потенціалу країни: Міжнародна науково-
практична конференція. Дніпро, Україна, 22 Вересень 2018. Дніпро: 
НО “Перспектива” (0,22 друк. арк.). 

52. Швець, Ю.О., 2018. Вплив кризи на ефективність діяльності 
промислових підприємств. В: А.В. Череп, ред., Виклики та перспективи 
розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: 
XІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 25-26 
Жовтень 2018. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ (0,12 друк. арк.).  

53. Швець, Ю.О., 2018. Фактори та причини виникнення кризових 
явищ на промислових підприємствах. В: Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва, автори тез, ред., Глобальні принципи 
фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора 
економіки: Міжнародна науково-практична конференція. Харків, Україна, 8-9 
Листопад 2018. Харків: ХНАУ, Вип. 1 (0,23 друк. арк.).   

54. Швець, Ю.О., 2018. Використання сучасних методів антикризового 
управління промисловими підприємствами. В: Інститут модернізації змісту 
освіти, Національний університет харчових технологій, Національний 
технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського”, автори статей, ред., Конкурентоспроможність України в умовах 
глобалізації світової економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція. 
Київ, Україна, 16 Листопад 2018. Київ: Національний університет харчових 
технологій (0,23 друк. арк.).  

55. Швець, Ю.О., 2018. Дотримання принципів в процесі здійснення 
антикризового управління на промислових підприємствах. In: Le Mans 
University, Faculty of Economics and Management, ed., Anti-Crisis Management: 
State, Region, Enterprise: II International Scientific Conference. Le Mans, France, 23 
November 2018. Le Mans, France: Baltija Publishing, Part 1 (0,23 друк. арк.).  

56. Швець, Ю.О. та Синьоока, Д.В., 2017. Використання стратегії 
ризик-менеджменту в діяльності підприємств. В: А.В. Череп, ред., Виклики та 
перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та 
регіональному рівнях: XІІ Міжнародна науково-практична конференція. 
Запоріжжя, Україна, 26-27 Жовтень 2017. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ 
(0,15 друк. арк., особистий внесок автора: 0,10 друк. арк., проаналізовано 
процес управління ризиками, особливості застосування стратегії ризик-
менеджменту  в діяльності підприємств).   
 



37 

АНОТАЦІЯ 
Швець Ю.О. Механізм формування стратегії в антикризовому 

управлінні операційною діяльністю промислових підприємств. – 
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Запорізький національний університет Міністерства 
освіти і науки України, Запоріжжя, 2021.   

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних 
основ та практичних рекомендацій щодо побудови механізму формування 
стратегії в антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових 
підприємств. 

Запропоновано механізм формування стратегії антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств, який розроблено на 
підставі використання стратегічного, інноваційного, синергетичного, 
системного, маркетингового підходів. Розроблено науково-методологічний 
підхід до вибору та оцінювання ефективності стратегії антикризового 
управління операційною діяльністю підприємств машинобудування, який 
дозволяє здійснити вибір однієї стратегії із чотирьох сформованих варіантів. 
Побудовано модель прогнозування використання механізму формування 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств, що ґрунтується на здійсненні розрахунку загальних і спеціальних 
показників діяльності.   

Удосконалено науково-практичні аспекти формування системи 
визначення факторів впливу на ефективність антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств. Удосконалено та 
обґрунтовано концепцію антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств.  

Сформовано механізм антикризового управління операційною діяльністю 
промислових підприємств та удосконалено систему антикризового управління 
операційною діяльністю промислових підприємств. Удосконалено науково-
методичний підхід до оцінки дієвості використання механізму і системи 
антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування. Удосконалено та реалізовано науково-методичний підхід до 
оцінки впливу внутрішніх факторів на використання механізму формування 
стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових 
підприємств. 

Сформовано понятійно-категоріальний апарат “антикризове управління 
промисловими підприємствами”, сутність поняття “антикризове управління 
операційною діяльністю промислових підприємств”. Визначено та 
удосконалено теоретико-методичний підхід щодо визначення результативності 
інструментів антикризового управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування. 

Ключові слова: криза промислових підприємств, антикризове управління, 
операційна діяльність, антикризове управління операційною діяльністю, 
концепція антикризового управління операційною діяльністю, механізм та  

система антикризового управління, механізм формування стратегії 
антикризового управління операційною діяльністю, інструменти антикризового 
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управління, внутрішні фактори, стратегія антикризового управління, модель 
прогнозування.     

     

АННОТАЦИЯ 
Швец Ю.А. Механизм формирования стратегии в антикризисном 

управлении операционной деятельностью промышленных предприятий. - 
Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Запорожский национальный университет 
Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2021.     

Диссертация посвящена разработке теоретико-методологических основ и 
практических рекомендаций по построению механизма формирования 
стратегии в антикризисном управлении операционной деятельностью 
промышленных предприятий. 

Предложен механизм формирования стратегии антикризисного 
управления операционной деятельностью промышленных предприятий, 
который разработанный на основе использования стратегического, 
инновационного, синергетического, системного, маркетингового подходов. 
Разработан научно-методологический подход к выбору и оценке 
эффективности стратегии антикризисного управления операционной 
деятельностью предприятий машиностроения, который позволяет осуществить 
выбор одной стратегии из четырех сложившихся вариантов. Построена модель 
прогнозирования использования механизма формирования стратегии 
антикризисного управления операционной деятельностью промышленных 
предприятий, которая основана на осуществлении расчета общих и 
специальных показателей деятельности.  

Усовершенствованы научно-практические аспекты формирования 
системы определения факторов влияния на эффективность антикризисного 
управления операционной деятельностью промышленных предприятий. 
Усовершенствовано и обоснованно концепцию антикризисного управления 
операционной деятельностью промышленных предприятий.  

Сформирован механизм антикризисного управления операционной 
деятельностью промышленных предприятий и усовершенствована система 
антикризисного управления операционной деятельностью промышленных 
предприятий. Усовершенствован научно-методический подход к оценке 
действенности использования механизма и системы антикризисного 
управления операционной деятельностью предприятий машиностроения. 
Усовершенствован и реализован научно-методический подход к оценке 
влияния внутренних факторов на использование механизма формирования 
стратегии антикризисного управления операционной деятельностью 
промышленных предприятий. 

Сформированы понятийно-категориальный аппарат “антикризисное 
управление промышленными предприятиями”, сущность понятия 
“антикризисное управление операционной деятельностью промышленных 
предприятий”. Определен и усовершенствован теоретико-методический подход 
к определению результативности инструментов антикризисного управления 
операционной деятельностью предприятий машиностроения.  
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Ключевые слова: кризис промышленных предприятий, антикризисное 
управление, операционная деятельность, антикризисное управление 
операционной деятельностью, концепция антикризисного управления 
операционной деятельностью, механизм и система антикризисного управления, 
механизм формирования стратегии антикризисного управления операционной 
деятельностью, инструменты антикризисного управления, внутренние факторы, 
стратегия антикризисного управления, модель прогнозирования.  
      

ANNOTATION 
Shvets Yu.O. The mechanism of strategy formation in crisis management 

of operational activity of industrial enterprises. – Qualifying scientific work on the 
rights of the manuscript.   

The dissertation for the Doctor of Economic sciences degree on a specialty 
08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (According to Types of 
Economic Activities). – Zaporizhzhia National University of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2021.  

The dissertation is devoted to the development of theoretical and 
methodological bases and practical recommendations for building a mechanism for 
strategy formation in crisis management of operational activities of industrial 
enterprises.  

The mechanism of formation of strategy of anti-crisis management of 
operational activity of industrial enterprises is offered, which is developed on the 
basis of use of strategic, innovative, synergetic, systemic, marketing approaches that 
allowed forming some variants of strategy according to a certain situation, 
establishing sequence of selection and implementation of the strategy. The 
mechanism also takes into account the relationship between the state of operational 
activities, the level of efficiency, the level of threats of crisis phenomena to determine 
the possible level of effectiveness of the strategy. The introduction of the mechanism 
will permit choosing the appropriate set of anti-crisis measures to neutralize the 
effects of crisis phenomena. 

 A scientific and methodological approach to the selection and evaluation of 
the effectiveness of the strategy of crisis management of operational activities of 
mechanical engineering enterprises is developed, which authorizes the choice of one 
strategy from the four variants by determining the effectiveness of management of 
operational activities, the probability of the emergence of threats of crisis. The use of 
scientific and methodological approach will allow assessing the effectiveness of the 
chosen strategy, as well as contribute to the development of anti-crisis measures to 
improve the operational and financial activity of enterprises in the long run.  

The model of forecasting the use of the mechanism of formation of strategy of 
anti-crisis management of operational activity of industrial enterprises is formed, 
based on the calculation of general and special performance indicators, forecasting by 
function, determining the effectiveness of activities by integrated assessment 
according the Harrington function. The use of the model is aimed at defining the need 
for a mechanism that will permit to use the tools of crisis management, will 
contribute to the reduction of the likelihood of threats of crisis phenomena in the 
enterprise, to the increase the efficiency of future activities.  

The scientific and practical aspects of forming a system for determining the 
factors influencing the effectiveness of crisis management of industrial enterprises 
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are improved; they are based on the use of systemic, process, functional and factor 
approaches that allowed identifying comprehensively groups of factors influencing 
the efficiency of operations, crisis management.  

The concept of crisis management of industrial enterprises is improved and 
substantiated, at the heart of which are highlighted the system, mechanism, strategy 
of crisis management of operational activity of enterprises, a group of factors that 
determines the need for their development, establishes the relationship. This concept 
is based on the use of an integrated approach that will allow effective decisions to be 
made according to the level of the crisis, aimed at achieving a synergistic effect.  

The mechanism of anti-crisis management of operational activity of industrial 
enterprises is formed, in which observance of situational and integration approaches 
is provided, interaction with systems of the enterprise is considered. The use of the 
mechanism provided a definition of a set of interrelated elements, stages, the 
implementation of which allowed establishing the relationship between the state of 
operational activities and the level of crisis threats to further define the effectiveness 
of the mechanism, to develop anti-crisis measures.  

The system of anti-crisis management of operational activities of industrial 
enterprises is improved, which is subject to the mechanism, contains a set of 
interconnected components and stages, which allows the collection, processing, 
transmission of information, to establish functional links with the management 
mechanism.   

The scientific and methodological approach to assessing the effectiveness of 
the mechanism and system of crisis management of operational activities of 
mechanical engineering enterprises is improved, which offers an evaluation 
procedure, identifies areas for assessing the effectiveness of the mechanism and 
system of crisis management of operational activities.  

The scientific and methodological approach to assessing the impact of internal 
factors on the use of the mechanism of crisis management strategy of operational 
activities of industrial enterprises is improved and implemented, which evaluates the 
impact of factors at all stages of development, which allowed to identify groups of 
factors and choose those that have the greatest impact by applying the expert method. 
The application of the approach permitted to determine the level of influence of 
factors on the use of the mechanism and strategy of crisis management of operating 
activities of enterprises.  

The conceptual and categorical apparatus “anti-crisis management of industrial 
enterprises”, “anti-crisis management of operational activities of industrial 
enterprises” has been formed.  

The theoretical and methodological approach to determine the effectiveness of 
crisis management tools for operational activities of mechanical engineering 
enterprises is defined and improved, based on which a universal scale is formed, 
which allows to identify the level of effectiveness of crisis management tools for 
operational activities.  

Keywords: crisis of industrial enterprises, anti-crisis management, operational 
activity, anti-crisis management of operational activity, concept of anti-crisis 
management of operational activity, mechanism and system of anti-crisis 
management, mechanism of formation of anti-crisis management strategy of 
operational activity, anti-crisis management tools, internal factors, anti-crisis 
management strategy, forecasting model.     
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