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Дисертацію присвячено розробці та науковому обґрунтуванню 

теоретичних і науково-методичних підходів щодо розвитку організаційно-

економічного забезпечення реорганізації промислових підприємств.   

Досліджено світові тенденції розвитку машинобудування в світі та в 

національній економіці, основні теоретичні підходи щодо формування 

організаційно-економічного забезпечення проведення реорганізації 

промислового підприємства.  

Обґрунтовано сутність дефініції «реорганізація діяльності 

промислового підприємства», яке враховує ключові компетенції 

функціонування та розвитку соціально-економічної системи з виокремленням 

наскрізних бізнес-процесів для забезпечення генерації доданої економічної 

вартості.  

Обґрунтовано необхідність при реорганізації діяльності промислового 

підприємства враховувати функціональні складові (маркетинг, проектування, 

підготовка виробництва, закупівлі та логістика, моніторинг якості, реалізація 

продукції, підтримка та супроводження) наскрізного бізнес-процесу, що 

відображає реалізацію ключових компетенцій суб‘єкта господарювання, 

структурних елементів (управлінських, основних, допоміжних), формування 

функціональних зон і організаційних контурів.  

Виокремлено основні форми й види проведення реорганізації 

промислового підприємства в координатах: технологія, простір, час, 
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структура, клієнти, результат, що є у підґрунтям розробки методичних 

підходів до оцінки, діагностики його фінансово-економічного стану та 

формуванні заходів проведення реорганізації.  

Розроблено теоретико-методичні положення формування організаційно-

економічного забезпечення реорганізації діяльності промислових 

підприємств, що містять: виділення функціональних складових наскрізних 

бізнес-процесів; формування функціональних зон і організаційних контурів; 

виокремлення цілей, форм й видів реорганізації діяльності.  

Проаналізовано фінансовий стан та економічну діяльність суб‘єктів 

господарювання машинобудівного комплексу України. Сформовано науково-

практичні рекомендації щодо визначення факторів впливу на ефективність 

діяльності промислових підприємств, які передбачають оцінку генерації 

економічної доданої вартості та імітаційне моделювання закономірностей і 

взаємозв‘язків показників функціонування та розвитку підприємства. 

Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання рівнів економічного 

розвитку та активності, який базується на побудові моделей факторів, які 

характеризують функціональні зони і організаційні контури реорганізації 

діяльності промислового підприємства 

Формування організаційно-економічного забезпечення реорганізації 

діяльності промислового підприємства базується на економіко-

математичному моделюванні та теорії ігор при визначенні комплексів 

цільових заходів реорганізації за напрямами та враховує взаємозв‘язок та 

взаємообумовленість їх впливу на внутрішні та зовнішні фактори формування 

рівня досягнення ефективності, що дозволяє визначати найбільш доцільні 

комбінації фінансово-економічного і організаційного інструментарію 

реорганізації діяльності промислового підприємства з визначеними 

параметрами впливу.  

Розроблено підхід до формування організаційно-економічного 

забезпечення реорганізації діяльності та прогнозування результатів 

запровадження важелів реорганізації діяльності промислового підприємства, 
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що ґрунтується на сценарному підході, врахуванні обмежень фінансово-

економічного характеру та визначенні періоду досягнення цільового рівня 

генерації економічної доданої вартості, що дозволяє підвищити ступінь 

обґрунтованості доцільності їх застосування та реалізації у середньостроковій 

перспективі.  

Розроблені пропозиції доведені до рівня методичних підходів, а їх 

практична реалізація у контексті розвитку організаційно-економічного 

забезпечення реорганізації промислових підприємств Харківського регіону 

довела їх практичну значущість і доцільність подальшого використання 

сформованого інструментарію. 

Ключові слова: управління підприємствами, реорганізація діяльності 

промислового підприємства, економіко-організаційне забезпечення, 

фінансово-економічні результати діяльності підприємства: реструктуризація 

та санація підприємства, наскрізні бізнес-процеси, фінансово-економічні 

інструменти реорганізації, діагностика фінансово-економічного стану, 

прогнозування результатів реорганізації, імітаційне моделювання. 
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SUMMARY 

 

Aleksandrova V.O. Formation of economic and organizational support for the 

reorganization of the industrial enterprise. – Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

The dissertation on achieving a scientific degree of the candidate of economic 

sciences on a specialty 08.00.04 - economics and management of the enterprises (on 

kinds of economic activity). – National Technical University «Kharkiv Polytechnic 

Institute», Kharkiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the development and scientific substantiation of 

theoretical and scientific-methodical approaches to the development of 

organizational and economic support for the reorganization of industrial enterprises. 

The world tendencies of development of mechanical engineering in the world 

and in the national economy, the basic theoretical approaches concerning the 

formation of organizational and economic maintenance of carrying out of the 

reorganization of the industrial enterprise are investigated. 

Justified the definition of «reorganization of an industrial enterprise» is 

substantiated, which takes into account the key competencies of the functioning and 

development of the socio-economic system with the separation of end-to-end 

business processes to ensure the generation of added economic value. 
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Justified necessity to take into account the functional components (marketing, 

design, production preparation, procurement and logistics, quality monitoring, 

product sales, support, and maintenance) of the end-to-end business process, which 

reflects the implementation of key competencies of the business entity, structural 

elements (management, main, auxiliary), the formation of functional areas and 

organizational circuits. 

The main forms and types of the reorganization of an industrial enterprise are 

singled out in coordinates: technology, space, time, structure, clients, result, which 

is the basis for developing methodological approaches to assessment, diagnosis of 

its financial and economic condition, and formation of reorganization measures. 

Theoretical and methodological provisions for the formation of organizational 

and economic support for the reorganization of industrial enterprises, containing: the 

allocation of functional components of end-to-end business processes; formation of 

functional zones and organizational contours; identification of goals, forms, and 

types of the reorganization of activities. 

The financial condition and economic activity of economic entities of the 

machine-building complex of Ukraine are analyzed. Scientific and practical 

recommendations for determining the factors influencing the efficiency of industrial 

enterprises, which include the assessment of the generation of economic value-added 

and simulation of patterns and relationships of indicators of operation and 

development of the enterprise. An improved scientific and methodological approach 

to assessing the levels of economic development and activity, which is based on the 

construction of models of factors that characterize the functional areas and 

organizational contours of the reorganization of the industrial enterprise 

The formation of organizational and economic support for the reorganization 

of the industrial enterprise is based on economic and mathematical modeling and 

game theory in determining the sets of targeted measures of reorganization by areas 

and takes into account the relationship and interdependence of their impact on 

internal and external factors of efficiency. combinations of financial, economic, and 
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organizational tools for the reorganization of the industrial enterprise with certain 

parameters of influence. 

The approach to the formation of organizational and economic maintenance 

of reorganization of activity and forecasting of results of the introduction of levers 

of the reorganization of activity of the industrial enterprise based on the scenario 

approach, taking into account restrictions of financial and economic character and 

definition of the period of achievement of the target level of generation of economic 

added value is developed. application and implementation in the medium term. 

The developed proposals are brought to the level of methodical approaches, 

and their practical implementation in the context of the development of 

organizational and economic support of the reorganization of industrial enterprises 

of the Kharkiv region proved their practical significance and expediency of further 

use of the formed tools. 

Keywords: enterprise management, reorganization of industrial enterprise 

activity, economic and organizational support, financial and economic results of 

enterprise activity: restructuring and rehabilitation of enterprise, through business 

processes, financial and economic tools of reorganization, diagnostics of financial 

and economic condition, forecasting reorganization results, simulation modeling. 
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