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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогодні підприємства опинились в таких умовах, 
коли майже неможливо планувати власну діяльність на певну довгострокову 
перспективу. Зважаючи на зростання кількості кризових явищ у світовій 
економіці та їх швидке поширення, для власників та керівників підприємств 
актуальності набуває запровадження нових механізмів та інструментарію в 
процеси управління підприємствами. Негативний вплив тенденцій світової 
економіки на підприємства викликав потребу в проведенні аналізу 
ефективності процесу управління підприємством, запровадженні в управління 
нових ефективних методів, сформованих на антикризових засадах. 

Діючи у таких швидко змінюваних економічних умовах, будь-яке 
підприємство стикається з великою кількістю всіляких проблем, отже 
традиційний інструментарій управління діяльністю промислового підприємства 
стає нежиттєздатним. З огляду на це, створення діючої та ефективної системи 
антикризового управління на підприємствах стає одним з найважливіших 
стратегічних завдань їх управління та функціонування. При цьому, має місце 
реальна потреба у створенні такої системи, яка б сприяла забезпеченню 
ефективного та стабільного функціонування підприємства, дозволяла 
оперативно реагувати на зміни, що відбуваються в зовнішньому і внутрішньому 
середовищах, виявляти та уникати всіляких ризиків та загроз, мінімізувати їх 
негативний вплив на діяльність підприємства.  

Питанням теорії та практики стратегічного та антикризового управління 
діяльністю підприємства приділена велика кількість наукових праць 
вітчизняних та зарубіжних економістів, таких як: Е. Альтман, Р. Гільфердінг, 
Дж. Кейнс, Г. Мура, Дж. Робінсон, П. Самуельсон, Ф. фон Хайек, Й. Шумпетер, 
І. Балабанов, С. Бєляєв, І. Бланк, Т. Біляцька, А. Грязнова, О. Зборовська, 
Т. Клебанова, В. Кошкін, Л. Лігоненко, О. Могилевська, С. Онисько, 
О. Пушкар, О. Терещенко, Є. Уткін, А. Чухно, М. Хаммер та багатьох інших.  

Сутності та змісту ризиків у діяльності промислових підприємств 
присвячені роботи таких вчених: В. Бобиль, А. Бондаренко, В. Гранатуров, 
О. Дацій, А. Єпіфанов, О. Коць, П. Коюда, В. Кудіна, О. Мороз, Л. Примостка, 
С. Реверчук, К. Семенова та ін. В працях Т. Берднікової, А. Вартанова, 
В. Герасимчука, А. Градова, П. Єгорова, В. Забродського, Н. Кизима, 
Е. Короткова, Ю. Лисенка, Б. Літвака, О. Олексюка, Н. Родіонової, В. Раппорта, 
В. Савчука, Р. Сайфуліна, З. Соколовської, О. Стоянової, Н. Чумаченка, 
Г. Швиданенка, А. Шеремета розкрито питання діагностики в процесі 
управління підприємством.  

Нeзвaжaючи нa значний науковий інтерес до окресленої проблеми, вона ще 
не знайшла системного відображення в наукових дослідженнях. Внаслідок 
різнoплaнoвості підхoдів дo висвітлeння цієї тeмaтики в нaукoвих видaннях, 
суттєвих змін умов зовнішнього середовища не всі суттєві аспекти ефективного 
управління діяльністю промислового підприємства знайшли своє відображення 
в науковій літературі. Нeдoстaтньo вивчeними зaлишaються також прoблeми 
рoзрoбки тeoрeтичних, мeтoдoлoгічних зaсaд тa прaктичних рeкoмeндaцій щoдo 
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створення на підприємстві такої системи, що і зумовило вибір даної 
проблематики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 
ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональна Академія управління персоналом» за темою 
«Проблеми та перспективи розвитку промислових і сільськогосподарських 
підприємств в Україні» (номер державної реєстрації № 0117U00024). У межах 
зазначеної теми особисто автором уточнено понятійно-категоріальний апарат 
стратегічного антикризового управління діяльністю промислових підприємств; 
розроблено концептуальні засади стратегічного антикризового управління 
діяльністю підприємства; обґрунтовано підходи до вдосконалення методології 
оцінювання і діагностики фінансового стану та якості управління діяльністю 
промислових підприємств. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
обґрунтування теоретико-методичних засад стратегічного антикризового 
управління діяльністю промислових підприємств і практичних рекомендацій 
щодо його удосконалення.  

Для дoсягнeння мeти дoсліджeння вирішeнo тaкі зaвдaння: 
– проаналізувати сучасний науковий доробок та охарактеризувати стан 

антикризового управління діяльністю промислових підприємств; 
– проаналізувати та уточнити понятійний апарат стратегічного 

антикризового управління діяльністю промислових підприємств; 
– здійснити аналіз засад та методик оцінки ефективності антикризового 

управління підприємствами;   
– здійснити аналіз фінансової стійкості промислових підприємств в умовах 

кризи; 
– сформувати та обґрунтувати концептуальні засади стратегічного 

антикризового управління діяльністю підприємств; 
– сформувати та обґрунтувати засади оцінки стратегічного антикризового 

управління промислових підприємств; 
– запропонувати підходи до вдосконалення методології оцінювання і 

діагностики фінансового стану та якості управління діяльністю промислових 
підприємств; 

– рoзрoбити науково-практичні рекомендації та визначити перспективні 
напрями подальших досліджень. 

Об’єктом дослідження є процес стратегічного антикризового управління 
діяльністю промислових підприємств. 

Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти стратегічного 
антикризового управління діяльністю промислових підприємств. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження 
склали загальнонаукові методи та підходи. У процесі обґрунтування 
теоретичних аспектів дисертаційної роботи використано методи узагальнення, 
аналізу та синтезу; під час оформлення та узагальнення проведених досліджень 
і отриманих результатів використані методи економічного та системного, 
історико-еволюційного та ретроспективного аналізу теоретичного та логічного 
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узагальнення, графічний метод; експертні методи оцінки використані для 
аналізу та діагностики фінансової стійкості промислового підприємства в 
умовах кризи, оцінки ефективності процесу антикризового управління 
діяльністю промислового підприємства; функціонально-параметричний аналіз 
використано для визначення еталонного та фактичного значення інтегральних 
показників ймовірності банкрутства та ефективності антикризового управління. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 
теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо ефективного 
управління діяльністю промислових підприємств шляхом запровадження засад 
стратегічного антикризового управління їх діяльністю. Основні положення 
наукової новизни, винесені на захист: 

удосконалено: 
- підхід до стратегічного антикризового управління діяльністю 

промислових підприємств, за яким основним суб’єктом виступають власники 
та менеджери підприємств, який спрямований на безперервне ефективне та 
стабільне функціонування підприємств і передбачає: здійснення управління 
підприємствами на стратегічних засадах та посилення антикризових заходів на 
всіх етапах життєвого циклу промислових підприємств шляхом: поєднання 
системного, ситуацiйного та цiльового пiдходів до управління та 
функцiонування промислових підприємств; безперервного збору та 
застосування баз стратегiчної iнформацiї, аналiзу та iнтерпретацiї для 
упередження ризиків та загроз діяльності, для прогнозування та швидкої 
адаптації до змін навколишнього середовища; розробки механізмів та 
інструментарію контролю та моніторингу ризиків, загроз та криз, їх уникнення 
та подолання, відновлення нормальної діяльності промислових підприємств;  

- модель стратегічного управління діяльністю промислових підприємств 
із виділенням наступних трьох послідовних етапів, кожен з яких передбачає 
цілий ряд відповідних лише йому дій: стратегічне планування (визначення мети 
і цілей підприємств, аналіз зовнішніх та внутрішніх середовища та факторів, 
вибір стратегії та варіативних сценаріїв розвитку подій, розробка 
довгострокового стратегічного плану, розробка оперативних та тактичних 
планів, завдань та орієнтирів), реалізація стратегії (утворення механізмів та 
інструментарію для реалізації стратегії за допомогою всіх елементів 
управлінського процесу, досягнення стратегічних цілей), стратегічний контроль 
(вимірювання та оцінка виконання стратегічних та оперативних планів, 
порівняння результатів вимірювання з орієнтирами, виявлення розбіжностей); 

- класифікацію ризиків діяльності промислового підприємства з 
урахуванням їх практичного застосування та поділом за такими ознаками: за 
джерелом походження (внутрішні та зовнішні), за сферою походження 
(виробничі, фінансові, комерційні, законодавчі, юридичні), за характером 
впливу (прості; комплексні (складні); 

- комплексну оцінку стратегічного антикризового управління діяльністю 
промислових підприємств, що має  ґрунтуватись на таких положеннях: оцінка 
здійснюється на підставі розрахунку інтегрального показника ефективності 
стратегічного антикризового управління підприємством, обчисленого на 
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підставі фінансових показників та скоригованих на нефінансові показники, що 
характеризують якість управління та рівень менеджменту; шкала ідентифікації 
рівня ефективності стратегічного антикризового управління підприємством 
відповідає фазам життєвого циклу підприємства та рівням стійкості та 
керованості діяльністю підприємства, визначеним нами у матриці завдань 
стратегічного антикризового управління діяльністю промислового, що дозволяє 
одразу визначити сутність завдань управління на даному етапі; 

- інтегральний показник оцінювання ефективності стратегічного 
антикризового управління підприємствами, який розраховується на підставі 
фінансових показників діяльності підприємств, а також передбачає врахування 
значення коригувального показника, що визначається за результатами 
здійсненої оцінки та розрахунку нефінансових показників оцінки ефективності 
стратегічного антикризового управління підприємствами; 

набули подальшого розвитку: 
- уточнено зміст низки основних понять стратегічного управління 

діяльністю промислового підприємства, зокрема: «антикризове управління 
підприємством» означає певну сукупність управлінського інструментарію 
процесу стратегічного управління підприємством, який орієнтований на 
упередження негативного впливу ризиків та загроз на діяльність підприємства 
та підтримання його стійкого та стабільного стану протягом всього періоду 
функціонування; під поняттям «стратегічне управління» пропонується 
розглядати процес управління підприємством, спрямований на досягнення 
стратегічних цілей у довгостроковій перспективі; «ризик» представляє собою 
невизначеність, яка спричиняє потенційну ймовірність відхилення від 
запланованих цілей та очікуваних результатів; під поняттям «загроза» 
розглядається потенційна ймовірність збоїв у нормальному функціонуванні 
підприємства, досягненні поставлених цілей;  

- сформульовано і обґрунтовано ряд обов’язкових нефінансових 
показників та критерії їх оцінки для визначення ефективності стратегічного 
антикризового управління підприємствами, що, на відміну від існуючих, 
передбачає оцінку якості та особливостей управління, складу акціонерів та його 
стабільності, тощо. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 
результатів дослідження для стратегічного антикризового управління 
діяльністю промислового підприємства з метою забезпечення його ефективного 
та безперебійного функціонування протягом всього життєвого циклу.  

Розробки дисертаційного дослідження знайшли застосування у діяльності 
ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат». На підставі запропонованої 
методики було здійснено аналіз діяльності підприємства в умовах кризи та 
післякризовий період. З метою удосконалення засад управління на підприємстві 
було запроваджено принципи стратегічного антикризового управління 
діяльністю (довідка про впровадження № Л-231/с від 20.06.2019 р.). Розробки 
та практичні рекомендації знайшли застосування у діяльності АТ «Мотор Січ». 
Запроваджено поточний моніторинг і контроль у межах стратегічного 
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антикризового управління (довідка про впровадження № 2549/ДКП и ИП від 
23.05.2019 р.). 

Окремі положення та висновки дисертаційної роботи використовуються у 
навчальному процесі ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональна Академія управління 
персоналом»  при викладанні дисциплін «Економіка підприємства» та 
«Організація і планування діяльності підприємства» (довідка про впровадження 
№ 178/в від 17.05.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 
роботою, в якій викладені авторські розробки зі стратегічного антикризового 
управління діяльністю промислового підприємства. Наукові положення, 
узагальнення, висновки та рекомендації отримані самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 
дисертаційної роботи були висвітлені у доповідях на міжнародній науково-
практичній конференції «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції» 
(м. Кам’янець-Подільський, 2019 р.), всеукраїнських науково-практичних 
конференціях «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, 
містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (м. Запоріжжя, 
2018 р.), «Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах 
глобалізації економіки» (м. Кривий Ріг, 2019 р.), «Екологічні та соціальні 
аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції» (м. Миколаїв, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення і висновки опубліковано у 10 наукових 
працях загальним обсягом 3,43 обл.-друк. арк., у т.ч.: 5 статей у наукових 
фахових виданнях, 1 стаття у науковому виданні іншої держави; 4 публікації у 
матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 
трьох розділів і висновків. Загальний обсяг роботи 191 сторінок. Матеріали  
дисертації містять 31 таблицю на 18 сторінках,  12 рисунків на 7 сторінках. 
Список використаної літератури налічує 165 джерел і займає 17 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність oбрaнoї теми, рoзкритo сутність і стaн 

рoзрoблeнoсті прoблeми, щo вирішується, сформульовано мету, завдання, 
об’єкт, предмет дослідження, йoгo нaукoву нoвизну, прaктичну кoрисність 
oдeржaних рeзультaтів, нaвeдeнo дaні прo aпрoбaцію рeзультaтів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретичні засади стратегічного антикризового 
управління діяльністю промислових підприємств» – розглянуто сутність та 
зміст загроз та ризиків у діяльності промислового підприємства; розкрито 
теоретико-методологічні особливості та засади антикризового управління 
діяльністю промислового підприємства; проаналізовано наукові здобутки з 
питання методології аспектів стратегічного управління діяльністю 
промислового підприємства. 

Показано, що підприємницька діяльність завжди супроводжується 
різноманітними загрозами та ризиками, з якими підприємство стикається 
повсякденно або час від часу, що залежно від виду економічної діяльності 
підприємства можуть різнитись. Причому, ризик у діяльності будь-якого 
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підприємства присутній завжди і має постійний характер, в той час як загроза, 
як правило, має непостійний характер і може виникати за певних умов, 
обставин або чинників, може мати зовнішнє та внутрішнє походження, може 
змінюватись залежно від рівня економічного розвитку та стану економіки 
держави, є різною для різних видів економічної діяльності і може змінюватися 
залежно від спеціалізації підприємства. 

Уточнено поняття «ризик», під яким розуміється невизначеність, яка 
спричиняє потенційну ймовірність відхилення від запланованих цілей та 
очікуваних результатів. Виділено та здійснено класифікацію найбільш 
поширених та актуальних ризиків діяльності промислового підприємства 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Класифікація найбільш поширених ризиків діяльності промислових 

підприємств 
Класифікаційні  

ознаки 
Клас  
ризику

Вид  
ризику 

 
 
 
За джерелом 
походження 

 
 
Зовнішні ризики 

Політичний 
Правовий 
Законодавчий  
Юридичний  
Глобалізації  
Фінансовий 

 
Внутрішні 
ризики 

Виробничий 
Стратегічний  
Фінансовий 

 
 
 
 
 
За сферою 
походження 

 
Виробничі 
ризики  

Інноваційно-технологічний 
Технічний 
Операційний (персоналу, структури)  

 
Комерційні 
ризики  

Маркетинговий  
Торговельний  
Партнерсько-діловий 

 
Фінансові ризики 

Ринковий (інфляційний, фондовий, 
процентний,  валютний) 
Кредитний  
Ліквідності  

Законодавчий   
Юридичний   

За характером  
впливу 

Простий  
Комплексний  

Встановлено, що питанню антикризового управління діяльністю 
промислового підприємства присвячено доволі мало наукових та практичних 
досліджень і робіт у наукових дослідженнях. Існуючі стосуються лише певних 
поодиноких кризових ситуацій або відновлювальних процедур при банкрутстві, 
санації, тощо. Майже відсутні комплексні дослідження. 

Доведено, що антикризове управління є багатогранним, багатовимірним 
процесом, засади якого можуть змінюватися з часом з урахуванням розвитку 
економічної думки, особливостей розвитку світової економіки або економіки 
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окремої країни, де здійснює свою діяльність промислове підприємство, стану 
розвитку технологій тощо. На підставі синтезу наукового надбання та 
сучасного світового досвіду з управління потенціалом конкурентоспроможності 
підприємств доведено, що «антикризове управління підприємством» – це певна 
сукупність управлінського інструментарію процесу стратегічного управління 
підприємством, який орієнтований на упередження негативного впливу ризиків 
та загроз на діяльність підприємства та підтримання його стійкого та 
стабільного стану протягом всього періоду функціонування. 

Встановлено, що організація антикризового управління промисловим 
підприємством повинна будуватись на таких концептуально-методологічних 
положеннях: антикризове управління підприємством повинно бути системним 
процесом, що узгоджений з іншими управлінськими процесами та принципами, 
в тому числі з принципами корпоративного управління; антикризове 
управління підприємством повинно бути складовою процесу стратегічного 
управління підприємством; антикризове управління підприємством повинно 
бути орієнтоване і на вирішення оперативних завдань діяльності підприємства; 
антикризове управління підприємством повинно бути не обмеженим у часі 
безперервним процесом; антикризове управління підприємством повинно бути 
орієнтоване на упередження негативного впливу ризиків та загроз на діяльність 
підприємства – як внутрішніх, так і зовнішніх. 

Визначено, що стратегічне управління є необхідною передумовою якісного 
планування та ефективної діяльності підприємства в довгостроковій 
перспективі і представляє собою процес управління підприємством, 
спрямований на досягнення стратегічних цілей у довгостроковій перспективі. 
Доведено, що поширення та утворення нових ризиків та загроз, кризових явищ 
у світовій економіці та їх зростаючій частоті, які набувають нових форм в 
умовах глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу і світової економіки, вимагає 
внесення змін та перегляду окремих засад стратегічного управління 
промисловими підприємствами, надання їм більш антикризового та гнучкого 
характеру. 

У другому розділі – «Аналіз процесу управління діяльністю 
промислових підприємств в умовах кризи» – проаналізовано стан 
функціонування економіки України та її суб’єктів у кризові періоди; здійснено 
діагностику фінансової стійкості промислового підприємства в умовах кризи; 
оцінено ефективність антикризового управління промислового підприємства. 

Виділено основні характерні риси та недоліки функціонування та 
управління діяльністю вітчизняних промислових підприємств, які, на нашу 
думку, створюють для них додаткові ризики та загрози, не дозволяють швидко 
подолати негативні наслідки криз та розпочати процес відновлення, 
нормального стабільного функціонування: неготовність вітчизняних 
промислових підприємств до кризи через відсутність стратегічного мислення у 
власників та менеджерів, якісного антикризового інструментарію та механізмів; 
моральне та фізичне старіння виробничих фондів підприємств; низький рівень 
продуктивності та великий рівень енергетичної затратності, що не дозволяє 
знизити собівартість продукції, яка виробляється; продукція вітчизняних 
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промислових підприємств є слабо диверсифікованою і неспроможна якісно 
конкурувати не лише на міжнародних ринках, а й на вітчизняному ринку; 
більшість великих та середніх промислових підприємств значною мірою 
залежить від монопольних зовнішніх джерел сировини і, особливо, енергії; 
вітчизняні промислові підприємства виробляють переважно 
низькотехнологічну продукцію, яка є основною статтею вітчизняного експорту 
і суттєво залежить від кон’юнктури світового ринку, а її ціна має низький 
рівень інноваційної складової (табл. 2). Також нами було встановлено, що на 
більшості вітчизняних промислових підприємств власники та менеджери не 
змогли передбачити кризи і були не готові до них. 

Таблиця 2 
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами переробної 

промисловості у 2008–2018 роках на ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» 
Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Переробна промисловість, 
млн грн. 

84
0 

14
5,

0 

61
7 

50
6,

6 

70
3 

34
0,

0 

85
2 

53
7,

4 

87
1 

14
6,

6 

81
7 

73
4,

3 

90
3 

73
5,

3 

1 
13

92
13

,2
 

1 
31

27
29

,0
 

1 
62

75
04

,3
 

16
09

79
6,

5 

Обсяг виробництва підприємств 
за КВЕД-2010: 
23,9, млн грн. 3 

25
3,

1 

2 
39

1,
0 

2 
72

3,
4 

3 
49

3,
8 

3 
28

2,
7 

3 
60

8,
0 

3 
57

3,
2 

4 
93

7,
2 

7 
63

4,
6 

13
 7

43
,5

 

12
 9

60
,1

 

ПрАТ «Запорізький абразивний 
комбінат», млн грн. 31

2,
4 

37
6,

8 

66
1,

3 

53
8,

9 

66
0,

3 

53
1,

2 

46
3,

2 

58
2,

1 

90
0,

8 

96
1 

1 
27

1,
2 

Частка ПАТ «Запорізький 
абразивний комбінат» в 

продукції переробної галузі, % 

0,
04

 

0,
06

 

0,
09

 

0,
06

 

0,
08

 

0,
06

 

0,
05

 

0,
05

 

0,
07

 

0,
06

 

0,
08

 

Частка ПрАТ «Запорізький 
абразивний комбінат» в КВЕД-

2010: 23.9, % 

9,
6 

15
,8

 

24
,3

 

15
,4

 

20
,1

 

14
,7

 

13
,0

 

11
,8

 

11
,8

 

7,
0 

9,
8 

Частка ПрАТ «Запорізький 
абразивний комбінат» у 

виробництві електрокорунду, % 

96
,2

 

97
,5

 

98
,9

 

99
,4

 

98
,8

 

96
,4

 

96
,8

 

95
,9

 

96
,1

 

97
,3

 

98
,5

 
 

На підставі здійсненої діагностики системи управління діяльністю 
підприємства на прикладі ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в умовах 
кризи та його фінансової стійкості ми дійшли висновку про доволі низький 
рівень його фінансової стійкості та наявність кризових явищ у діяльності 
підприємства, значну залежність від зміни зовнішнього середовища, зовнішніх 
ризиків та загроз, що є низькою якістю управління з боку власників та 
керівництва підприємства. Водночас, окремі негативні наслідки кризи для всієї 
вітчизняної економіки (наприклад, знецінення національної валюти) та деякі 
особливості функціонування підприємства (наприклад, значна питома вага 
продукції, що реалізується підприємством на зовнішніх ринках за валюту) 
дозволили підприємству в таких умовах швидко відновити рівень реалізації 
продукції, що однак є не далекоглядністю керівництва, а сприятливістю 
зовнішніх умов. 

Встановлено, що серед науковців та оцінювачів стану та якості управління 
підприємств, стану антикризового управління на підприємствах найбільшого 
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поширення набули інтегральні методики оцінки ймовірності  банкрутства. В 
основі зазначених методик та моделей оцінювання лежить  зміна  якісних  
фінансових  показників. З переліку найбільш відомих та найбільш 
використовуваних оціночних моделей для подальшого дослідження ми зробили 
вибір на користь моделі Е. Альтмана, О. Терещенка та А. Матвійчука. Причиною 
нашого вибору даних моделей є той факт, що вони найбільш точно дозволяють 
визначити рівень кредитоспроможності підприємства та оцінити ризик 
банкрутства, а моделі О. Терещенка та А. Матвійчука, до того ж, розроблені 
відповідно до національної приналежності підприємств та враховують специфіку 
економіки України. За обраними та розглянутими нами моделями ми отримали 
наступні результати (табл. 3): 

- модель Е. Альтмана: досліджуване нами підприємство ПрАТ 
«Запорізький абразивний комбінат» за результатами здійснених розрахунків 
має низьку ймовірність банкрутства, що не зовсім відповідає дійсності. Дійсно, 
досліджуване підприємство є прибутковим, але фінансово нестійким, з 
підвищеним рівнем ризику ліквідності. Крім того, нераціональною протягом 
всього періоду дослідження залишається структура капіталу підприємства. 

- модель О. Терещенка: досліджуване нами підприємство ПрАТ 
«Запорізький абразивний комбінат» за результатами здійснених розрахунків 
майже половину досліджуваного періоду перебувало в зоні, коли банкрутство 
було більш ніж ймовірне: перший раз це відбулось після кризи 2008–2009 років 
і тримало лише один рік. Криза ж 2013–2014 років мала значний негативний 
вплив на фінансову стійкість підприємства, і уже з першого року кризи 
підприємство перебувало у критичній зоні, а падіння інтегрального показника 
тривало чотири роки поспіль. Саме в цей період інтегральний показник 
опустився до свого мінімального, найнижчого рівня, який мав місце у 2016 році 
і становив 0,74. 

- модель А. Матвійчука: досліджуване нами підприємство ПрАТ 
«Запорізький абразивний комбінат» за результатами здійснених розрахунків 
протягом усього досліджуваного періоду перебувало в зоні, коли мало 
задовільний фінансовий стан і низьку ймовірність банкрутства.  

Таблиця 3 
Зведені результати дослідження ПрАТ «Запорізький абразивний 

комбінат» за 2008–2018 роки 
Назва моделі/ 
результати 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Модель       
Е. Альтмана 
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Зважаючи на доволі широкий спектр фінансових показників, які 

використовувались для аналізу, кризові явища, ризики та загрози, що виникали 
під час обох криз, впливали на них у різні періоди, і тривали різні проміжки 
часу. У моделі інтегрального показника найбільшу вагу мають коефіцієнти Х2 
та Х7, їх зменшення в окремі роки періоду, що досліджується, було спричинено 
зменшенням доходу від реалізації продукції та обсягу власного капіталу, значну 
частку якого становить нерозподілений прибуток минулих років, отриманий 
саме від реалізації підприємством власної продукції. 

На підставі здійсненого аналізу методів дослідження та результатів 
дослідження діяльності ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» встановлено, 
що методи дійсно є ефективними, водночас, вони мають і певні обмеження – 
здійснюють основний акцент на прибутковості (як показав аналіз останніх криз, 
швидкі темпи зростання прибутку та обсягів виробництва також містили 
потенційні ризики для підприємств, які не були вчасно ідентифіковані та 
упереджені власниками та менеджерами підприємств), а результати 
інтегральних значень методик оцінки не завжди відповідають реальним 
ризикам ймовірності банкрутства, не завжди дозволяють попередити ризики та 
загрози в діяльності підприємства і потребують вдосконалення, в тому числі, з 
метою врахування часових обмежень в умовах наближення моменту технічної 
неплатоспроможності. 

У третьому розділі – «Удосконалення системи антикризового 
управління діяльністю промислових підприємств» – сформовано та 
обґрунтовано основні засади стратегії антикризового управління діяльністю 
промислових підприємств; oбґрунтoвaнo та розроблено мeтoдoлoгічні підхoди 
до контролювання, моніторингу і діагностики промислового підприємства в 
процесі антикризового управління його діяльністю; визначено перспективні 
завдання стратегічного антикризового менеджменту підприємства. 

На підставі здійсненого аналізу встановлено, що: стратегічне антикризове 
управління діяльністю промислового підприємства – це процес управління, 
основним суб’єктом якого виступають власники та менеджери підприємства, 
який спрямований на досягнення стратегічних цілей за допомогою 
упередження ризиків та загроз діяльності, прогнозування та швидкої адаптації 
до змін навколишнього середовища, заснований на принципах безперервності 
та відсутності обмежень у часі; в процесі стратегічного антикризового 
управління діяльністю промислового підприємства повинні вирішуватись дві 
групи цілей та завдань: стратегічні та тактичні, адже саме тактичне управління 
повинно здійснюватись в межах стратегічного і саме таким чином можливо 
досягти довготривалих та короткострокових цілей підприємства; механізм 
планування й реалізації стратегії антикризового розвитку повинен представляти 
собою процес підготовки певних управлінських рішень, які складаються з чітко 
визначеної послідовності етапів, кожному з яких відповідають і завдання 
(рис. 1). 

Виділено найголовніші стратегічні та тактичні завдання підприємства, які 
повинні бути реалізовані в процесі запровадження концепції стратегічного 
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антикризового управління підприємством. До стратегічних завдань віднесено 
такі: розробка місії, стратегічних цілей та курсу, напрямків діяльності 
промислового підприємства на довгострокову перспективу; здійснення 
ранжування цілей, визначення завдань та формулювання проблем розвитку 
промислового підприємства в межах його стратегічних місії та призначення; 
розробка механізмів та інструментарію прогнозування та оцінки ризиків та 
загроз у діяльності промислового підприємства; розробка механізмів та 
інструментарію прогнозування, розпізнавання, передбачення передкризового 
стану, ситуацій у діяльності промислового підприємства; розробка механізмів 
та інструментарію діагностики кризи промислового підприємства; розробка 
механізмів та інструментарію управління, подолання кризи промислового 
підприємства; розробка механізмів контролю та моніторингу, відновлення 
нормальної діяльності промислового підприємства.  

 
 
 

Стратегічне управління 
Стратегічне завдання:  

нормальне функціонування та розвиток підприємства  
Фаза 

життєвого 
циклу  
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фаза 
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Післякризова 

фаза 
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керованості 
діяльністю 

підприємства 

Високий 
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стійкості та 
повна 

керованість 

Рівень стійкості 
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високого при 
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ймовірності його
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потребує 
більш 
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контролю 

Рівень 
стійкості 

незадовільний, 
повна або 
часткова 
втрата 

керованості 
ситуацією 

Рівень 
стійкості 
нижче 

задовільного, 
відновлення 
стійкості та 
керованості 

Рівень 
завдань 

управління 

Тактичні 
завдання 

Тактичні 
завдання 

Тактичні 
завдання 

Тактичні 
завдання 

Тактичні 
завдання 

 
Сутність 
завдань 

управління 

Поточний 
контроль 
ризиків та 
підтримка 
стійкості 

Посилений 
контроль та 
усунення 
ризиків,  
посилення 
стійкості 

Усунення 
ризиків та 
загроз, 

адаптація до 
умов, що 

погіршуються 

Впровадження 
заходів для 
мінімізації 
негативного 
впливу кризи, 
відновлення 
діяльності    

Оновлення 
діяльності, 
перегляд та 

удосконалення 
засад управління

Рис. 1. Матриця завдань стратегічного антикризового управління 
діяльністю промислового підприємства 

 
До тактичних завдань віднесено такі: вибір стратегії і тактики 

антикризового регулювання; визначення та формування моделі антикризового 
регулювання (комплексу конкретних заходів з нейтралізації ризиків, загроз та 
кризових явищ); постійна діагностика ризиків та загроз, змін внутрішніх та 
зовнішніх факторів, тощо; моніторинг ефективності прийнятої стратегії, 
тактики і моделі антикризового управління діяльністю підприємства; 
коригування стратегії та моделі антикризового управління діяльністю 
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промислового підприємства на підставі результатів здійснених діагностики та 
моніторингу; коригування організаційної структури промислового 
підприємства згідно з параметрами внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Визначено такі обов’язкові нефінансові показники, які потребують 
врахування при здійсненні оцінки ефективності стратегічного антикризового 
управління підприємством: наявність та стан корпоративного управління 
підприємства; досвід менеджерів підприємства; плинність керівних кадрів 
підприємства; якість кредитної історії підприємства; термін функціонування 
підприємства; зміни складу власників підприємства, а також визначено критерії 
їх оцінки (табл. 4). 

Таблиця 4  
Критерії оцінки нефінансових показників оцінки ефективності 
стратегічного антикризового управління підприємством 

Показник Значення Бали 
Наявність та стан 

корпоративного управління 
підприємства 

Відсутнє -10 
Номінальне, не досить ефективне 0 
Ефективне 6 

Досвід менеджерів 
підприємства 

Менше 1 року -5 
Від 1 до 5 років 5 
Більше 5 років 5 

Плинність керівних кадрів 
підприємства 

Зміни відбулись менше 1 року 0 
Зміни відбулись понад 3 роки 3 
Зміни відбулись від 1 до 3 років 2 

Якість кредитної історії 
підприємства 

Негативна кредитна історія -6 
Задовільна кредитна історія  0 
Позитивна кредитна історія 6 

Термін функціонування 
підприємства 

Менше 1 року 0 
Від 1 до 3 років 2 
Більше 3 років 5 

Зміни складу власників 
підприємства 

Зміни відбулись менше 1 року 0 
Зміни відбулись від 1 до 3 років 3 
Зміни відбулись понад 3 роки 5 

 
Розроблено удосконалену комплексну оцінку стратегічного 

антикризового управління, яка ґрунтується на таких основних положеннях: 
оцінка здійснюється на підставі розрахунку інтегрального показника 
ефективності стратегічного антикризового управління підприємством 
(формула 1), обчисленого на підставі фінансових показників та скоригованих на 
нефінансові показники, що характеризують якість управління та рівень 
менеджменту; шкала ідентифікації рівня ефективності стратегічного 
антикризового управління підприємством відповідає фазам життєвого циклу 
підприємства та рівням стійкості та керованості діяльністю підприємства, 
визначеним нами у матриці завдань стратегічного антикризового управління 
діяльністю промислового підприємства, що дозволяє одразу визначити сутність 
завдань управління на даному етапі (табл. 5). 
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I П есауп = Zт  x  К пнфп        (1),  

 

де  I П есауп – інтегральний показник ефективності стратегічного 
антикризового управління підприємством; 

Z т – інтегральний показник за моделлю О. Терещенка; 
К пнфп – коригувальний показник нефінансових показників. 

 
К пнфп   =   ((С нфп / М нфп) х Кк)  + 1       (2), 

 
де К пнфп – коригувальний показник нефінансових показників;  
С нфп – загальна сума балів нефінансових показників; 
М нфп – максимальна сума балів, що може бути отримана в результаті 

оцінки та розрахунку нефінансових показників;  
Кк – коригувальний коефіцієнт. Зважаючи на те, що нефінансові 

показники не відіграють такого суттєвого значення, як фінансові показники, 
для характеристики ефективності стратегічного антикризового управління 
підприємством, даний показник дозволяє підкреслити цей факт і спрямований 
на зниження значення загального коригувального коефіцієнта. Згідно з 
експертними висновками, його значення має складати не більше 0,3. 

 
Таблиця 5  

Шкала ідентифікації рівня ефективності стратегічного антикризового 
управління промисловим підприємством 

Рівень ефективності управління та 
стійкості підприємства 

Для  
промислових підприємств 

Високий I П есауп < 2,4 
Добрий 2,4 < I П есауп < 1,8 

Задовільний 1,8 < I П есауп < 1,2 
Низький 1,2 < I П есауп < 0,6 

Незадовільний 0,6 < I П есауп  
 

Доведено, що власники та керівники промислового підприємства в межах 
запровадженої системи корпоративного управління, дієвість якої нами була 
виявлена під час оцінки ефективності стратегічного антикризового управління, 
повинні здійснювати поточний моніторинг і контроль у межах стратегічного 
антикризового управління для вчасного виявлення потенційних ризиків та 
загроз. При цьому, увага повинна приділятись не лише певним негативним 
проявам, що мають місце у діяльності промислового підприємства, адже вони є 
значною мірою зрозумілими і тут в нагоді мають бути розроблені плани заходів 
для їх швидкого усунення. Додаткової уваги потребують також позитивні зміни 
та зрушення у фінансових показниках або планах підприємства, що 
перевершують 10% від планового рівня, повинні ретельно досліджуватись та 
оцінюватись керівництвом підприємства на наявність потенційних ризиків та 
загроз. Стрімке зростання попиту на продукцію більшості промислових 
підприємств і не лише вітчизняних, що передувало кризі 2008–2009 років, не 
викликало у їх власників та керівників жодних побоювань. Як результат, 
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потенційні ризики та загрози не були вчасно виявлені власниками та 
керівництвом підприємств, а їх дії були спрямовані на швидке задоволення 
зовнішнього попиту переважно за рахунок позичкових коштів, що, врешті-
решт, і спричинило кризові явища та банкрутства деяких з них. 

Встановлено, що стратегічне антикризове управління діяльністю 
промислового підприємства, як і будь-якого іншого суб’єкта господарювання, 
за своєю сутністю пов’язане з вирішенням проблем, для яких характерний 
певний рівень ризику. Виникнення й розвиток кризових ситуацій 
супроводжується безліччю різноманітних ризиків, відмінних за змістом, 
джерелами походження, ступенем імовірності та розмірами можливих втрат і 
негативних наслідків для даного бізнесу, а іноді й економіки країни загалом. 
Усе це обумовлює потребу створення системи управління ризиком із 
залученням кваліфікованих ризик-менеджерів – фахівців з управління в 
ризикових ситуаціях. Саме ця функція покладається на ризик-менеджмент, 
який є суттєвою частиною діяльності керівників підприємства, що спрямована 
на захист від небажаних або випадкових обставин, які можуть призвести до 
втрат різного характеру. Це означає, що для ефективного впливу на ризики в 
системі антикризового управління має створюватися відповідна підсистема.  

Доведено, що запровадження на промисловому підприємстві 
стратегічного антикризового управління дозволяє вирішувати його власникам 
та керівникам такі основні завдання: передбачення, очікування та провокування 
ризиків, загроз та кризових явищ у діяльності; прискорювання, 
відтерміновування та уникнення ризиків, загроз та кризових явищ у діяльності; 
проведення підготовчих заходів – до криз можна і необхідно готуватися; 
керування ризиками, загрозами та кризовими явищами в діяльності; мінімізація 
негативних наслідків ризиків, загроз та кризових явищ у діяльності 
промислового підприємства. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації вирішено науково-прикладне завдання – наукове 

обґрунтування, розробка теоретико-методичних основ і практичних 
рекомендацій щодо забезпечення ефективності діяльності промислових 
підприємств шляхом розвитку стратегічного антикризового управління. 
Поставлену мету досягнуто, основні  завдання виконано. Відповідно до цього 
отримано такі результати. 

1. Проаналізовано сучасний науковий доробок та охарактеризовано стан 
антикризового управління діяльністю промислових підприємств. Виявлено, що 
антикризове управління стало необхідною передумовою забезпечення 
нормального безперебійного функціонування будь-якого промислового 
підприємства, водночас, не існує достатньо обґрунтованого системного підходу 
до вивчення даного питання, а понятійний апарат є недостатньо розробленим. 
Однією з головних причин суттєвого негативного впливу криз 2008–2009 та 
2013–2014 років на фінансовий стан та ефективність функціонування 
промислових підприємств була відсутність: стратегічного мислення у власників 
та менеджерів підприємств; якісного антикризового інструментарію та 
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відповідних механізмів, внаслідок чого вони не змогли передбачити кризи і не 
були готові до них. 

2. Проаналізовано та уточнено понятійний апарат стратегічного 
антикризового управління діяльністю промислового підприємства, зокрема 
зміст понять «ризик», «загроза», «антикризове управління», «стратегічне 
антикризове управління діяльністю промислового підприємства». Ризик 
визначено як невизначеність, яка спричиняє потенційну ймовірність відхилення 
від запланованих цілей та очікуваних результатів. Загрозу визначено як 
потенційну ймовірність збоїв у нормальному функціонуванні підприємства, 
досягненні поставлених цілей. Антикризове управління підприємством 
визначено як певну сукупність управлінського інструментарію процесу 
стратегічного управління підприємством, який орієнтований на упередження 
негативного впливу ризиків та загроз на діяльність підприємства та 
підтримання його стійкого та стабільного стану протягом всього періоду 
функціонування. Стратегічне антикризове управління діяльністю промислового 
підприємства визначено як процес управління, основним суб’єктом якого 
виступають власники та менеджери підприємства, який спрямований на 
досягнення стратегічних цілей за допомогою упередження ризиків та загроз 
діяльності, прогнозування та швидкої адаптації до змін навколишнього 
середовища, заснований на принципах безперервності та відсутності обмежень 
у часі. 

3. Здійснено аналіз засад та методик оцінки ефективності антикризового 
управління підприємства. На підставі здійсненого аналізу встановлено, що 
серед науковців та оцінювачів стану та якості управління підприємств, стану 
антикризового управління на підприємствах найбільшого поширення набули 
інтегральні методики оцінки ймовірності банкрутства. В основі зазначених 
методик лежить зміна якісних фінансових показників, а основний акцент 
робиться на прибутковість (як показав аналіз останніх криз, швидкі темпи 
зростання прибутку та обсягів виробництва також містили потенційні ризики 
для підприємств, які не були вчасно ідентифіковані та упереджені власниками 
та менеджерами підприємств), а результати інтегральних значень методик 
оцінки не завжди відповідають реальним ризикам ймовірності банкрутства, не 
завжди дозволяють попередити ризики та загрози в діяльності підприємства і 
потребують вдосконалення, в тому числі, з метою врахування часових 
обмежень в умовах наближення моменту технічної неплатоспроможності. 

4. Досліджено фінансову стійкість промислових підприємств в умовах 
кризи. На підставі здійсненої діагностики фінансової стійкості ПрАТ 
«Запорізький абразивний комбінат» в умовах кризи ми дійшли висновку про 
доволі низький її рівень та наявність кризових явищ у діяльності підприємства, 
значну залежність від зміни зовнішнього середовища, зовнішніх ризиків та 
загроз, що є низькою якістю управління з боку власників та керівництва 
підприємства. Водночас, окремі негативні наслідки кризи для всієї вітчизняної 
економіки (наприклад, знецінення національної валюти) та деякі особливості 
функціонування підприємства (наприклад, значна питома вага продукції, що 
реалізується підприємством на зовнішніх ринках за валюту) дозволили 
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підприємству в таких умовах швидко відновити рівень реалізації продукції, що 
однак є не далекоглядністю керівництва, а сприятливістю зовнішніх умов. 

5. Сформувано та обґрунтувано концептуальні засади стратегічного 
антикризового управління діяльністю підприємств, яке комплексно поєднує: 
досягнення стратегічних цілей, виконання тактичних завдань та впровадження 
антикризового управління на всіх етапах життєвого циклу; безперервне 
упередження ризиків і загроз діяльності та прогнозування і швидку адаптацію 
до змін навколишнього середовища; розробку механізмів та інструментарію 
контролю та моніторингу ризиків, загроз та криз; формування антикризового 
інструментарію, спрямованого на уникнення та подолання ризиків, загроз та 
криз, відновлення нормальної діяльності промислового підприємства. 

6. З метою оцінки стратегічного антикризового управління промислових 
підприємств розроблено удосконалену комплексну оцінку стратегічного 
антикризового управління, яка грунтується на таких основних положеннях: 
здійснюється на підставі розрахунку інтегрального показника ефективності 
стратегічного антикризового управління підприємством; інтегральний показник 
обчислюється на підставі фінансових показників та коригується на визначені 
автором нефінансові показники, що розраховуються за бальною системою і 
характеризують якість управління та рівень менеджменту; рівень ефективності 
стратегічного антикризового управління підприємством визначається на 
підставі розробленої автором шкали ідентифікації, що відповідає фазам 
життєвого циклу підприємства та рівням стійкості та керованості діяльністю 
підприємства. 

7. Розроблено матрицю завдань стратегічного антикризового управління 
діяльністю промислових підприємств, в якій завдання управління відповідають  
визначеним фазам життєвого циклу промислових підприємств, рівням стійкості 
та керованості діяльністю підприємств, що дозволяє одразу визначити сутність 
завдань управління на даному етапі та сутність антикризових заходів, яких 
необхідно вжити власникам та керівникам підприємств на данному життєвому 
етапі. 

8. З метою удосконалення методології оцінювання і діагностики 
фінансового стану та якості управління діяльністю промислових підприємств 
було запропоновано удосконалений інтегральний показник ефективності 
стратегічного антикризового управління підприємствами, який враховує 
фінансові показники діяльності підприємств, а також передбачає врахування 
значення коригувального показника, що визначається за результатами 
здійсненої оцінки та розрахунку нефінансових показників оцінки ефективності 
стратегічного антикризового управління підприємств.  

9. Підсумковано отримані результати дослідження та на цій підставі 
рекомендовано системно та комплексно запроваджувати стратегічне 
антикризове управління діяльністю промислових підприємств, що: 

- покриє не стільки час від початку кризи та до її закінчення, скільки весь 
час діяльності, функціонування підприємств; 

- є дієвим інструментом, що дозволить власникам та менеджерам 
підприємств вирішувати основні завдання антикризового управління та 
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забезпечення стійкого та стабільного функціонування в довгостроковій 
перспективі; 

- дозволить підприємствам уникати кризової фази життєвого циклу і після 
фази дестабілізації переходити до післякризової фази з розумінням напрямів 
удосконалення засад управління діяльністю підприємств. 

10. Визначено перспективні напрями подальших наукових досліджень за 
темою дисертації, серед яких: механізми та інструментарій стратегічного 
антикризового управління, зважаючи на постійні зміни зовнішнього 
середовища; створення систем управління ризиками; постійна мінімізація 
поширених ризиків та загроз діяльності промислових підприємств. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Щукін Д. В. Стратегічне антикризове управління діяльністю 

промислових підприємств. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за  

спеціальністю  08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами (за 
видами  економічної  діяльності).  –  ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом», Київ, 2019. 

У дисeртaції нaвeдeнo нoвe вирішeння нaукoвoї прoблeми ефективного 
управління промисловим підприємством на різних етапах його життєвого циклу 
шляхом oбґрунтувaння тeoрeтико-методологічних зaсaд та наданням 
практичних рекомендацій щодо запровадження стратегічного антикризового 
управління діяльністю підприємств.  

Проаналізовано сучасний науковий доробок та охарактеризовано стан 
антикризового управління діяльністю промислових підприємств, уточнено 
понятійний апарат стратегічного антикризового управління діяльністю 
промислового підприємства. Здійснено аналіз: засад та методик оцінки 
ефективності антикризового управління підприємства; фінансової стійкості 
промислового підприємства в умовах кризи. Сформульовано та обґрунтовано 
концептуальні засади: стратегічного антикризового управління діяльністю 
підприємства; оцінки стратегічного антикризового управління промислового 
підприємства. Запропоновано підходи до вдосконалення методології 
оцінювання і діагностики фінансового стану та якості управління діяльністю 
промислового підприємства Рoзрoблено науково-практичні рекомендації та 
визначено перспективні напрями подальших досліджень.  

Ключові слова: ризик, загроза, криза, промислові підприємства, 
стратегічне антикризове управління, показники. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Щукин Д. В. Стратегическое антикризисное управление 

деятельностью промышленных предприятий. – На правах рукописи. 
Диссертация на получение научной степени кандидата экономических 

наук за специальностью 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (за 
видами экономической деятельности). – ЧАО «Высшее учебное заведение 
«Межрегиональная Академия управления персоналом», Киев, 2019. 

В дисeртaции привeдeнo нoвоe решение нaучной прoблeмы эффективного 
управления промышленным предприятием на различных этапах его жизненного 
цикла путем oбоснования тeoрeтико-методологических основ и разработки 
практических рекомендаций по внедрению стратегического антикризисного 
управления деятельностью предприятия.  

Проанализированы научные разработки, охарактеризовано состояние 
антикризисного управления деятельностью промышленного предприятия, 
уточнен понятийный аппарат стратегического антикризисного управления 
деятельностью промышленного предприятия. Проведен анализ: принципов и 
методик оценки эффективности антикризисного управления предприятия; 
финансовой устойчивости промышленного предприятия в условиях кризиса. 
Сформулировано и обосновано концептуальные основы: стратегического 
антикризисного управления деятельностью предприятия; оценки 
стратегического антикризисного управления промышленного предприятия. 
Разработано подходы к совершенствованию методологии оценки и диагностики 
финансового состояния и качества управления деятельностью промышленного 
предприятия. Сформулированы научно-практические рекомендации и 
определены перспективные направления дальнейших исследований.  

Ключевые слова: риск, угроза, кризис, промышленное предприятие, 
стратегическое антикризисное управление, показатель. 

 
SUMMARY 

 
Shchukin D. V. Strategic anti-crisis management of industrial enterprises. - 

On the rights of manuscript. 
Thesis for a Candidate Degree in Economic Science with Specialty 08.00.04 

“Enterprise Economics and Management (by types of economic activity)”. – Private 
JSC “Higher Educational Establishment “Interregional Academy of Personnel 
Management”, Kyiv, 2019. 

The dissertation provides a new solution for the scientific problem related to the 
effective management of industrial enterprises at various stages of its life cycle by 
substantiating theoretical and methodological outlooks and providing practical 
recommendations for the introduction of strategic anti-crisis management activities of 
the enterprise. Thus, the strategic anti-crisis management of the company combines in 
its entirety: achievement of strategic goals, implementation of tactical tasks and 
implementation of crisis management at all stages of the life cycle; continuous risk 
and operational risk prevention and forecasting and rapid adaptation to environmental 
change; development of mechanisms and tools for monitoring and monitoring of 
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risks, threats and crises; forming an anti-crisis toolkit aimed at avoiding and 
overcoming risks, threats and crises, and restoring the normal activities of an 
industrial enterprise. 

The conceptual apparatus conceptual apparatus of strategic anti-crisis 
management of the activity of an industrial enterprise, in particular the content of the 
concepts of "risk", "threat", "anti-crisis management", "strategic anti-crisis 
management of the activity of an industrial enterprise", is analyzed and specified. 

In order to assess the strategic crisis management of an industrial enterprise, an 
improved comprehensive assessment of strategic crisis management, based on the 
following key provisions, has been developed: based on the calculation of the integral 
indicator of the effectiveness of the strategic anti-crisis management of the enterprise; 
the integral indicator is calculated on the basis of financial indicators and corrected 
on the author's determined non-financial indicators calculated on the ball system and 
characterize the quality of management and management level; the level of 
effectiveness of the strategic anti-crisis management of the enterprise is determined 
on the basis of the author's developed scale of identification, which corresponds to 
the phases of the company's life cycle and the levels of stability and manageability of 
the enterprise. 

The matrix of tasks of strategic anti-crisis management of the activity of an 
industrial enterprise in which the task of management corresponds to certain phases 
of the life cycle of the industrial enterprise, the levels of stability and management of 
the activity of the enterprise is developed, which allows to immediately determine the 
essence of the tasks of management at this stage and the essence of anti-crisis 
measures that need to be taken by owners and executives enterprises at this stage of 
life. 

In order to improve the methodology of evaluation and diagnosis of the financial 
status and quality of management of the industrial enterprise, an improved integrated 
indicator of the effectiveness of strategic crisis management of the enterprise was 
proposed, which takes into account the financial performance of the enterprise, and 
also involves taking into account the value of the adjustment indicator, which is 
determined by the results of the evaluation and calculation of nonfinancial indicators 
of assessing the effectiveness of strategic crisis management enterprise. 

The perspective directions of further scientific researches on the theme of the 
dissertation are determined, among them: mechanisms and tools of strategic crisis 
management, taking into account constant changes of the external environment; 
creation of risk management systems; continuous minimization of the common risks 
and threats of the industrial enterprise. 

Keywords: risk, threat, crisis, industrial enterprise, strategic crisis management, 
indicator. 
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