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Постановка проблеми. В Україні найбільш
негативні наслідки впливу зовнішньої 

світової фінансово-економічної та внутрішньої 
криз зазнала промисловість та її підприємства 
через втрату частки на світовому ринку. Протя-
гом усіх років незалежності України металур-
гійна галузь була визначена як базова галузь 
промисловості для поповнення бюджету держа-
ви, стабілізації рівня безробіття, формування 
рівня життя населення промислових районів, 
розвитку промислових підприємств добувної та 
переробної галузей. Значна залежність мета-
лургійних підприємств України від зовнішніх 
чинників: вартості палива, обсягів реалізації 
продукції у період криз, що загострили нега-
тивні прояви внутрішнього управління. Прояв 
кризових явищ на металургійних підприємствах 
негативно вплинув на зниження показників ді-
яльності підприємств суміжних галузей: про-
мислових підприємств, соціальних організацій 
та невиробничої сфери й транспорту та інші.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням оцінки антикризового управління та фор-
мування системи прогнозування антикризових 
заходів управління на промислових підприєм-
ствах присвячені роботи провідних українських 
і закордонних учених: О.І. Амоши, О.Д. Василика 
[1, 2], Р. Вестерфілда, Б. Джордана, П.А. Лайка, 
Т.Г. Логутової [3], Д.С. Молякова, А.М. Поддє-
рьогіна, М.В. Романовського, С. Росса, А.М. Тка-
ченко [4], М.М. Тріпака, Є.І. Шохіна, С.І. Юрія. 
Проблеми, пов’язані з аналізом та оцінкою фі-
нансової стабільності підприємства, імовірності 
загрози банкрутства були відображені в роботах 
В.П. Клочан, А.В. Матвійчука, О.О. Терещенка  
[5-6], О.В. Хаджинової [7].

Аналіз результатів досліджень, присвячених 
цим питанням, дозволив зробити висновок, що 
проблема систематизації фінансово-економічних 
показників і використання комплексних заходів 
щодо подолання кризових ситуацій на промисло-
вих підприємствах України вимагає більш глибо-
кого дослідження. Розробка антикризових заходів 
управління фінансово-економічними результата-
ми дозволить виявити слабкі сторони у керуван-
ні підприємством, розробити систему планування 
з метою прогнозування стану підприємства на 
основі обліку багатофакторності та індивідуаль-
них особливостей промислових підприємств.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Розвиток кризових явищ на 

промислових підприємствах негативно вплинув 
на інші діяльності держави – економічну, фінан-
сово-кредитну, соціальну. Результатом прояву 
кризових явищ того часу є стан економіки Укра-
їни сьогодення.

Прояв, вплив та наслідки кризових явищ за 
останні роки незалежності України свідчать про 
відсутність або незбалансованість та неефектив-
ність дій антикризового управління, як на рівні 
підприємства так і на рівні держави, що стає од-
ним з найважливіших кризових чинників, а саме 
потребує вирішення питання формування систе-
ми прогнозування антикризових заходів управ-
ління на промислових підприємствах.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження та удосконалення підходу до форму-
вання системи прогнозування антикризових за-
ходів управління на промислових підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Важливим ета-
пом при визначенні та виведенні підприємства 
із кризової ситуації є розробка та здійснення 
управлінських рішень. Їх якість залежить від ба-
гатьох факторів, найбільш значимими є: виявлен-
ня критеріїв проблеми; умови, що склались для 
застосування антикризових заходів; достатність 
і вірогідність вихідних даних для проведення 
аналізу; визначення масштабу кризової ситуації 
або рівня впливу ризику; наявність і можливість 
технічного обслуговування та інших. 

Багато в чому ефективність проведених анти-
кризових заходів на промисловому підприємстві 
залежить не тільки від своєчасного виявлення 
криз і ризиків, але й від здатності управляти 
підприємством у сформованих умовах, визна-
ченні цілей на кожному етапі роботи, постановці 
чітких завдань, використання певних заходів.

Структурування процесу управління кризо-
вим підприємством досягається з максимальною 
ефективністю при наявності чітко складеного 
плану або алгоритму взаємодії структур підпри-
ємства, використання наявних ресурсів та інфор-
мації, злагодженості здійснення взаємодії для 
одержання оптимального результату у процесі 
застосування антикризових заходів.

Діагностика кризових ситуацій являє собою 
систему заходів, що розділяється на підсисте-
ми: підсистему поточної діагностики та підсисте-
му фундаментальної діагностики. Використання 
можливостей кожної з них дозволяє вирішувати 
конкретні завдання, що в певній послідовності 
пов’язані з попередженням криз, застосуванням 
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антикризових заходів та, зокрема, виходом під-
приємства із кризового стану.

Поточна діагностика кризових явищ – це су-
купність методів виявлення та оцінки причин 
та ознак, що можуть призвести підприємство до 
кризового стану. Основною метою антикризового 
управління є попередження виникнення та впли-
ву негативних явищ у процесі здійснення всіх 
видів діяльності підприємством. Дослідження, 
проведене на початкових етапах діагностування, 
необхідне для збору достовірної та повної інфор-
маційної бази для подальшої розробки, оцінки 
та впровадження антикризової стратегії розви-
тку підприємства.

Представлено удосконалений методичний під-
хід щодо формування системи прогнозування ан-
тикризових заходів управління на підприємстві, 
за рахунок оцінки ступеня відхилень фінансо-
во-економічних результатів діяльності підпри-
ємства, його напрямів розвитку і особливостей, 
дозволяє обрати методи активного або пасивного 
антикризового управління (рис. 1).

З метою проведення ефективного антикризово-
го управління його необхідно розділити на заходи 
постійного моніторингу стану підприємства – «па-
сивне антикризове управління» та заходи швид-
кого реагування на зміну показників з метою ло-
калізації кризових явищ «активне антикризове 
управління». При цьому метою антикризового 
управління в «умовно-стабільній системі» є діа-
гностування показників діяльності підприємства 
для своєчасного виявлення відхилень, їх аналізу 
та визначення прояву кризових явищ. Викорис-
тання стану «стабільна система» з практичної 
точки зору неможливе – кожній системі прита-
манні зміни – постійні, тому казати про стабіль-
ність можна лише «умовно-стабільна».

Що стосується антикризового управління 
в умовах «кризової системи», зазначимо, що для 
мінімізації негативних наслідків криз необхід-
но спочатку локалізувати самі кризові явища. 
У процесі боротьби з негативними наслідками 
достатньо часто існуючі та нелокалізовані кризи 
трансформуються в нові прояви та можуть лише 
усугубити становище підприємства або держа-
ви, як було розглянуто автором та наведено дані 
у попередньому пункті.

Відносно характеристики зовнішнього середо-
вища слід звернути увагу, що в «умовно-стабіль-
ній системі» поряд з підприємством існують кон-
куренти, партнери, кредитори, держава – тобто 
система. Називати конкурентну систему в рин-
кових умовах «сприятливою» достатньо помил-
ково. Напроти, коли підприємство знаходиться 
у кризовому стані – тоді партнери та кредитори 
мають за мету стабілізувати стан підприємства-
партнера. Розрив господарських зв’язків, втрата 
споживача або постачальника, об’ява банкрутом 
підприємства-позичальника – мала доля наслід-
ків, які загрожують проявом кризових явищ ін-
шим підприємствам та банківськім структурам, 
що надали кредити. Їх зацікавленість у подолан-
ні партнером криз та налагодження докризово-
го рівня теж неможна назвати «несприятливими 
характеристиками».

Виходячи з цього, розглянемо процес розроб-
ки та застосування антикризового управління на 
промисловому підприємстві з точки зору «умов-
но-стабільної системи», «системи з проявом кри-
зових явищ» та «загально кризової системи». За-
значимо, що розгляд антикризового управління 
виконується з метою дослідження етапів його ре-
алізації в різноманітних умовах прояву для ви-
значення особливостей застосування.

Аналіз впливу світової кризи
• зниження попиту на

металургійну продукцію на світовому 
ринку;
• зниження долі металургії в

національному товарному експорті;
• падіння обсягів виробництва;
• зниження інвестиційної

активності

Оцінка впливу на металургійні 
підприємства

• ускладнення умов зовнішньої торгівлі;
• монополізм ринків сировини;
• зростання тарифів державних

монополій;
• високий рівень матеріало- та

енергоємності продукції;
• відсутність ефективного антикризового

управління

Визначення ступеня відхилень 
фінансово-економічних результатів 

діяльності підприємств
• коефіцієнти обіговості;
• коефіцієнти ліквідності;
• коефіцієнти рентабельності;
• коефіцієнти ділової активності;
• аналіз структури капіталу та ін.

Вибір методів формування системи 
прогнозування антикризових заходів 

управління на підприємстві

Визначення напрямів антикризового 
управління

• пасивне антикризове управління
при умовно-стабільній системі розвитку 
підприємства;
• активне антикризове управління

при системі з проявом кризових явищ або 
загально-кризовій системі

- діагностика та оцінка зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на діяльність 
металургійних підприємств;

- розробка алгоритму антикризового управління підприємством
Рис. 1. Методичний підхід щодо формування системи прогнозування 

антикризових заходів управління на підприємстві
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Антикризове управління на підприємстві ре-

комендовано реалізувати на постійній основі 
у вигляді пасивного антикризового управління.

Постійний контроль системи прогнозування 
антикризових заходів управління підприємством 
сприятиме своєчасному викриттю відхилень по-
казників від нормативних значень або від по-
передніх результатів та дозволить своєчасно 
звернути увагу та проаналізувати зміни з метою 
виявлення кризового явища на етапі прояву.

При реалізації пасивного антикризового 
управління передбачається системна діагностика, 
тобто наявність у структурі підприємства відділу, 
служби або фахівця, яку в залежності від масшта-
бів діяльності підприємства керівник встановлює 
самостійно, а вони, на основі аналітичних даних 

будуть постійно діагностувати стан підприємства. 
В цьому разі витрати підприємства на здійснення 
пасивного антикризового управління будуть мі-
німальні: заробітна плата працівників та поточні 
витрати. Слід вказати на постійність – безстроко-
вість проведення пасивного антикризового управ-
ління та низький рівень витрат.

В разі виявлення значних відхилень та сво-
єчасного діагностування прояву кризових явищ 
підприємству знадобиться незначний обсяг ко-
штів для застосування корегуючих заходів. Дже-
релом для використання даних коштів може бути 
використано резервний фонд підприємства – 
внутрішні кошти.

Отже, при ефективній організації пасивного 
антикризового управління підприємство має змогу 

Рис. 2. Алгоритм антикризового управління підприємством

Збір інформації, оцінка її достовірності

Діагностика показників діяльності підприємства 
з метою виявлення відхилень

Вибір системи показників рейтингової 
та комплексної оцінки підприємства

Формування базі заходів та розробка 
антикризової стратегії підприємства

Діагностика причин та оцінка наслідків 
кризового стану підприємства

Побудова імітаційної прогнозної моделі 
на базі обраних показників

Реалізація обраної антикризової стратегії 
розвитку підприємства

Так Ні

Ступінь відхилень 
показників діяльності підприємства 

мають критичні значення

Моніторинг показників діяльності 
підприємства

Діагностика відхилень показників 
діяльності підприємства

Аналіз впливу відхилень на діяльність 
підприємства

Застосування корегуючих заходів (при 
наявності можливості)

Контроль та оцінка виконання 
антикризового управління

Нормалізація показників, 
локалізація кризових явищ, подолання 

негативного впливу криз

Так

Підготовка до реструктуризації підприємства

Ні

Визначено напрям розвитку 
підприємства у системі з проявом 

кризових явищ та застосування 
активного антикризового управління

Визначено напрям розвитку 
підприємства в умовно-стабільній 
системі та застосування пасивного 

антикризового управління
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своєчасного виявлення кризових явищ, застосу-
вання корегуючих заходів для розв’язання впли-
ву внутрішніх загроз, подолання кризових явищ 
на етапі їх прояву та економію витрат за рахунок 
використання виключно внутрішніх коштів.

Застосування активного антикризового управ-
ління необхідно у таких випадках: відсутність на 
підприємстві пасивного антикризового управлін-
ня, неефективне застосування корегуючих захо-
дів, значний вплив зовнішніх кризових факторів.

На відміну від пасивного, активне антикри-
зове управління повинно здійснюватись у чітко 
означені терміни, вимагати значної консолідації 
внутрішніх ресурсів та резервів, швидко реагу-
вати на зміни показників діяльності підприєм-
ства, мати готовність до застосування зовнішніх 
ресурсів, подолати кризи та мінімізувати нега-
тивні наслідки кризових явищ.

Незважаючи на обмежені часові терміни, ак-
тивне антикризове управління для підприємства 
буде значно витратним. По-перше, частина ви-
трат необхідна для оперативного діагностування 
кризових явищ, якщо це не було зроблено ра-
ніше, або зроблено зі значними помилками. По-
друге, витрати на локалізацію кризових явищ – 
пошук нових партнерів або споживачів чи ринків 
збуту, підписання договорів, налагодження ви-
робництва, подолання непорозумінь та інше.

Як правило, при неефективному пасивному 
або внутрішньому активному антикризовому 
управлінні виникає потреба у залученні сторон-
ніх спеціалістів з антикризового управління. Слід 
зазначити, що проведення внутрішнього актив-
ного антикризового управління характеризуєть-
ся такими методами: самостійного антикризового 
управління або системи внутрішнього антикри-
зового контролю, що при значному погіршенні 
фінансово-економічного стану підприємства не 
дають позитивних результатів за рахунок не-
можливості об’єктивної оцінки власних дій.

На основі застосування методичного підходу 
щодо формування системи прогнозування ан-
тикризових заходів управління на підприємстві 
пропонується використання алгоритму антикри-
зового управління (рис. 2) щодо здійснення ви-
бору напряму антикризового управління на про-
мислових підприємствах (пасивний чи активний). 

У випадку обрання активного методу анти-
кризового управління запропоновано викорис-
тання імітаційної прогнозної моделі, побудова-
ної на базі обраних показників (рентабельності, 

ліквідності, автономії, маневреності, забезпече-
ності власним капіталом, фінансової залежності) 
що дозволить визначити індивідуальні фактори 
впливу кризових явищ для кожного промислово-
го підприємства.

Розробка та впровадження алгоритму оцінки 
та управління підприємством у кризових ситу-
аціях дає можливість не тільки діагностувати 
стан підприємства за основними напрямами ді-
яльності та при виявленні різних відхилень при 
первинному аналізі приймати вчасно необхідні 
управлінські рішення на різних етапах життєво-
го циклу підприємства.

При побудові алгоритму необхідно враховувати, 
що він має бути коректним, ефективним і легко-
реалізованим. При цьому не відбувається уповіль-
нення роботи різних систем промислового підпри-
ємства, що є прийнятним з метою передбачення 
поліпшення фактичних показників роботи підпри-
ємства або досягнення максимальної ефективності.

З метою трансформації даних на форму, при-
датну для обробки або відображення результатів 
на початку алгоритму формулюється постановка 
завдання – збір інформації та оцінка її достовір-
ності для одержання відповідних результатів щодо 
поточного стану діяльності підприємства. Виконан-
ня даної операції, обробка даних будь-якого виду 
є основою для проведення оцінки всієї діяльності 
підприємства з наступним ухваленням рішення 
про необхідність розробки антикризових заходів 
або стабілізації стійкого стану підприємства.

Висновки і пропозиції. Таким чином, пред-
ставлено удосконалений алгоритм антикризового 
управління підприємством який дає можливість 
здійснення антикризового управління на основі 
оцінки ступеня відхилень показників діяльності 
підприємства з метою визначення напрямків роз-
витку підприємств у системах з проявом кризових 
явищ та застосуванням активного антикризового 
управління або умовно-стабільній системі та за-
стосуванням пасивного антикризового управління.

Означено основні напрямки та вірогідні сцена-
рії результативності застосування системи про-
гнозування антикризових заходів управління на 
підприємстві, шляхом доповнення та конкрети-
зації інструментів, підходів та зв’язків показни-
ків з урахуванням особливостей прояву криз на 
етапах розробки та впровадження антикризових 
заходів, використання алгоритму антикризового 
управління, що дозволило знизити рівень ризику 
виникнення та прояву нових кризових явищ.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР УПРАВЛЕНИЯ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация
Исследованы факторы принятия управленческих решений при реализации антикризисного управления. 
Представлен методический подход формирования системы прогнозирования антикризисных мер управ-
ления на предприятии. Охарактеризованы системы реализации антикризисного управления. Отмечены 
различия применения пассивного и активного антикризисного управления на промышленных предпри-
ятиях. Представлен усовершенствованный алгоритм антикризисного управления предприятием.
Ключевые слова: антикризисное управление, промышленное предприятие, система прогнозирования, 
кризис, алгоритм.
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IMPROVEMENT OF APPROACHES TO THE FORMATION 
OF THE SYSTEM OF PREDICTING ANTI-CRISIS MANAGEMENT MEASURES 
IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary
Factors of decision-making in the implementation of anti-crisis management are investigated. A methodical 
approach to the formation of a system for forecasting anti-crisis management measures in an enterprise 
is presented. Characterized are the systems for implementing crisis management. Differences in the use 
of passive and active crisis management in industrial enterprises are noted. An improved algorithm for 
anti-crisis management of the enterprise is presented.
Keywords: crisis management, industrial enterprise, forecasting system, crisis, algorithm.


