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У ході дослідження було розглянуто основні теоретичні підходи до визначення змісту поняття 
антикризового управління підприємством, розкрито основні його сутнісні ознаки. Узагальнено 
наукові погляди різних авторів до розуміння основних етапів антикризового управління 
організацією. Коротко розкрито основні особливості реалізації кожного етапу.  Наведений у 
дослідженні підхід до формування логіки процесу антикризового менеджменту дає 
можливість формувати ефективну програму антикризових заходів та коригувати бізнес-
процеси у напрямку подолання наслідків кризи та відновлення економічного зростання. 
Наведено основні характеристики методичного забезпечення системи антикризового 
управління, яким виступають елементи системи багатокомпонентного аналізу: оцінювання 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.  
З метою удосконалення методичних засад антикризового управління на підприємстві в 
сучасних економічних умовах запропоновано підхід до аналізу та реорганізації бізнес-процесів з 
використання елементів контролінгу та сучасних інформаційних технологій. Автоматизація 
процесів управління окремими напрямками господарської діяльності, в тому числі ряду її 
функцій (виробництво, продаж, маркетинг, інвестиції та фінанси) дозволяє значно підвищити 
гнучкість використання засобів антикризового менеджменту та підвищити його 
ефективність. 
 
In the course of the study, the main theoretical approaches to the definition of the content of the 
concept of crisis management of the enterprise were considered, its main features were revealed. The 
scientific views of different authors are summarized to understand the main stages of crisis 
management organization. The basic features of realization of each stage are briefly revealed. The 
approach outlined in the study to the formation of the logic of the anti-crisis management process 
provides an opportunity to form an effective program of anti-crisis measures and to adjust business 
processes in order to overcome the consequences of the crisis and restore economic growth. The main 
characteristics of the methodical support of the system of crisis management, which serve as elements 
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of the system of multicomponent analysis: evaluation of operational, investment and financial activity, 
are presented. 
The classical system of estimation of performance indicators does not allow to cover the necessary 
information to determine the necessary measures and to make management decisions that allow to 
increase the efficiency of functioning of enterprises in different sectors of the economy. In particular, 
enterprises often do not evaluate cash flow efficiency indicators, analyze the status and structure of 
capital, use of sources of financing, and do not have operational reports on the results of operations. 
Therefore, it is necessary to use a set of targets (output data) to provide an analytical set of 
preconditions for crisis management. In order to improve the methodical principles of crisis 
management in the enterprise in modern economic conditions, an approach to the analysis and 
reorganization of business processes using controlling elements and modern information technologies 
is proposed. Automation of the processes of management of separate areas of economic activity, 
including a number of its functions (production, sales, marketing, investment and finance), can 
significantly increase the flexibility of using anti-crisis management tools and increase its efficiency. 
The proposed analytical system and the system of regulation of information flows in the conditions of 
automation may not always solve the whole range of tasks related to the analysis of the effectiveness of 
the activity and making appropriate management decisions. In order to solve this problem it is 
advisable to introduce special analytical tools at the enterprises. They are a software product that 
allows you to build a statistical analysis suite of customized scenarios based on an enterprise 
database. 
 
Ключові слова: антикризового управління; менеджмент; інформація; технології; методичний 
підхід. 
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Актуальність теми дослідження полягає у тому, що формування інструментів та методів антикризового 

менеджменту створює передумови для виходу з кризової ситуації та відновлення економічного зростання. Однак, 
не всі підходи до управління підприємством в кризових ситуаціях зарекомендували себе як ефективні. Особливо це 
проявляється в умовах, коли кількість факторів виникнення кризи стає доволі великою, а самі чинники мають 
динамічний характер. Тому значну увагу теоретики та практики у сфері менеджменту приділяють виробленню 
гнучких підходів до вчасного і проактивного реагування підприємства по відношенню до кризових ситуацій. 
Важлива роль у цьому процесі відводиться можливостям використання сучасних інформаційних технологій та 
засобів аналізу в антикризовому управлінні. Впровадження новітніх методичних підходів антикризового 
менеджменту з використанням засобів інформатизації бізнес-процесів дозволяє посилити контроль за виникненням 
і протіканням криз, що є головною умовою їх подолання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У фаховій літературі є велика кількість досліджень, які 
присвячені вивченню проблем антикризового управління. На увагу заслуговують останні розробки таких авторів 
як М. Р. Джалалова [1], І.Ю. Єпіфанова,  Н.О. Оранська [2], Л. А. Зверук, Н. М. Давиденко [3], А. В.  Камнева [4], 
В.В. Коваленко, Є.В. Чопікова [5], З.Б. Литвин [6], О. О. Мельниченко [7], К. В. Мокряк [8], А.В. Сало [9], О.С. 
Силкін, П.О. Муж [10], Р. Скриньковський [11], В.О. Супрун [12], О.В. Тимошенко, О.Ю. Буцька, Ф.Х. Сафарі [13], 
В.І. Фучеджи [14] тощо.  Однак, подальшого розвитку потребують питання щодо розробки комплексних підходів 
до удосконалення методичних засад антикризового управління в сучасних умовах сучасних інформаційних 
технологій. 

Постановка завдання. Розробка наукового фундаменту для формування принципів і концепції 
антикризового управління здійснюється постійно паралельно з розвитком загальної теорії та практики управління 
організацією. Сучасна економічна література містить різноманітні підходи до визначення змісту поняття 
«антикризове управління» в залежності від особливостей та мети його використання. Розкриваючи завдання 
наукового дослідження, також варто сконцентрувати увагу на уточненні змісту поняття «антикризове управління 
підприємством» (табл. 1). 

 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 1. 
Наукові підходи до визначення змісту поняття «антикризове управління» 

Автор Визначення поняття антикризового управління 

1 2 

М. Р. Джалалова [1] 
складова загального менеджменту на підприємстві, використовує його кращі 
прийоми, засоби та інструменти, орієнтується на запобігання можливим 
ускладненням у діяльності підприємства 

І.Ю. Єпіфанова,  Н.О. 
Оранська [2] 

постійно діючий процес виявлення ознак кризових явищ та реалізацію 
генерального плану недопущення поширення кризових явищ й стагнації 
розвитку підприємства, який здійснюється протягом усього періоду його 
функціонування 

Л. А. Зверук, Н. М. 
Давиденко [3] 

система заходів з боку держави, спрямованих на забезпечення відновлення і 
стабілізацію розвитку економічної системи 

А. В.  Камнева [4] механізм уникнення банкрутства та покращення фінансового стану 
підприємства 

В.В. Коваленко, Є.В. 
Чопікова [5] система заходів з відновлення платоспроможності підприємства 

З.Б. Литвин [6] частина загальної системи менеджменту на підприємстві під час виникнення 
кризової ситуації 

О.О. Мельниченко [7] 
управління, в якому належним чином налагоджено передбачення кризи, аналіз її 
симптомів, заходи по мінімізації негативного впливу і використання позитивних 
факторів для подальшого розвитку підприємства 

К.В. Мокряк [8] 

як структура полягає у визначенні апарату управління підприємством, що 
дозволяє визначити ієрархію рівнів управління та зв'язки між ними, рівень 
централізації та децентралізації в процесі розподілу функцій, повноважень, 
обов'язків і відповідальності працівників підприємства всіх рівнів у період 
реалізації заходів, направлених на подолання кризи; 

А.В. Сало [9] 

як кваліфікований і професійний управлінський персонал, який має відповідну 
професійну підготовку, головним завданням якого є здійснення постійного 
моніторингу за станом підсистем підприємства, раннє виявлення ознак кризи та 
недопущення її розгортання (оперативна локалізація), проведення 
профілактичних оздоровчих заходів. 

О.С. Силкін, П.О. Муж 
[10] 

система управління, яка має комплексний характер і спрямована на запобігання 
або ліквідацію небажаних для бізнесу явищ шляхом використання усього 
потенціалу сучасного менеджменту, розроблення та реалізації на підприємстві 
спеціальної програми, що має стратегічний характер і дає змогу ліквідувати 
тимчасові ускладнення 

Р. Скриньковський 
[11] 

як специфічна функція повинна реалізовуватися через виконання антикризових 
дій, процедур, направлених на попередження, подолання кризових явищ, 
оздоровлення господарської діяльності та відновлення стабільного розвитку 
підприємства, взаємодіючи з іншими основними функціями управління; як 
процес полягає у взаємозв'язку всієї управлінської діяльності, направленої на 
підготовку та реалізацію антикризових рішень щодо відновлення та стабілізації 
функціонування підприємства в умовах кризи 

*складено автором за даними [1-11] 

Наведені вище визначення доповнюють одне одного, тому що кожний з авторів розглядає поняття 
антикризового менеджменту виходячи з власних міркувань та особистого досвіду бачення ситуації, що стосується 
виникнення та подолання кризових явищ в організації.  Під антикризовим розумінням варто розуміти процес 
запобігання та подолання наслідків кризових ситуацій на підприємстві.  

Розкриваючи теоретичний зміст антикризового управління, важливо виділити окремі його етапи  (рис. 1). 
Початковий етап антикризового управління передбачає системну діагностику виникнення кризової 

ситуації на підприємстві, визначення основних показників, що характеризують передумови до виникнення 
кризового стану. Другий етап передбачає виявлення характеру та масштабів кризових явищ. Для цього 
здійснюється оцінка основних бізнес-процесів та формується процедура імітування можливих прогнозів розвитку 
кризи. Така процедура надає можливість здійснити порівняння фактичних значень ключових показників 
ефективності із плановими та нормативними, визначити масштаби впливу кризи на фінансовий стан підприємства.  

 
 



 
Рис. 1. Основні етапи антикризового управління підприємством 

*складено автором за даними [4, 9] 
 
На другому етапі важливим є характеристика напрямків впливу кризи на бізнес-процеси підприємства, а 

також визначення чинників, яка визначають масштаби кризової ситуації  [6]. 
Третій етап передбачає формування цілей та завдань антикризового управління.  В рамках даного етапу 

ідентифікують основні елементи програми антикризових заходів, зокрема її мета, цілі та засоби впливу на 
параметри господарської діяльності підприємства [9]. Четвертий етап передбачає розробку програми 
впровадження антикризових заходів для подолання наслідків кризи та попередження її повторення у майбутньому. 
Вона має включати детальний перелік дій та заходів антикризового управління, в тому числі і елементи мотивації 
персоналу для виконання заходів. На п’ятому етапі здійснюється контроль за реалізацією програми антикризових 
заходів. За результатами контролю здійснюється коригування завдань програми [10]. 

Надалі розглянемо особливості удосконалення методів антикризового управління на основі використання 
сучасних ІТ-технологій. 

Для удосконалення антикризового управління пропонується запровадити використання систему 
багатокомпонентного аналізу: оцінювання операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. З цією метою варто 
сформувати перелік показників фінансово-господарської діяльності, за допомогою якого може здійснюватися 
оцінювання. 

Класична система оцінювання показників ефективності діяльності не дозволяє здійснити покриття 
необхідної інформації для визначення необхідних заходів та прийняття управлінських рішень, що дозволяють 
підвищити ефективність функціонування підприємств в різних галузях економіки. Зокрема, досить часто на 
підприємствах не здійснюється оцінювання показників ефективності грошових потоків, аналізу стану та структури 
капіталу, використання джерел фінансування, відсутні оперативні звіти про результати діяльності. Тому варто 
використовувати набір цільових показників (вихідних даних) для забезпечення аналітичного комплексу 
оцінювання передумов для антикризового управління (табл. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 2. 
Вихідні дані для формування аналітичного комплексу оцінювання оцінки передумов  

для антикризового управління 
Мо.жливість о.тримання на о.сно.ві 
існуючо.ї о.бліко.во.ї системи з 
відпо.відно.ю періо.дичністю Напрямо.к 

о.цінюван-
ня 

По.казники, що. 
вико.ристо.вуються Нео.бхідні дані 

Що.дня Що.місяця 
Кварталь-

но., 
що.річно. 

періо.д о.бо.ро.ту запасів 
періо.д о.бо.ро.ту ДЗ 
фо.нто.віддача 
витрато.мітскість ОЗ Активи 

ко.ефіцієнт загально.го. 
по.криття 

Залишки то.варних 
запасів, дебіто.рсько.ї 
забо.рго.вано.сті, 
о.бсяги о.сно.вних 
засо.бів, по.то.чних 
зо.бо.в’язань, 
о.бо.ро.тних активів 

- + + 

періо.д о.бо.ро.ту КЗ 
частка по.зико.вих ко.штів, 
інвесто.вана в НА 
по.казник фінансо.во.ї 
авто.но.мії; 
ко.ефіцієнт маневрено.сті; 

Капітал 

ко.ефіцієнт забо.рго.вано.сті 

Обсяги пасивів 
підприємства за 

видами, фінансо.ві 
витрати 

- + + 

співідно.шення по.зитивно.го. 
та відємно.го. гро.шо.во.го. 
по.то.ку 
рівень ЧГП у вало.во.му 
гро.шо.во.му по.то.ці 
частка чисто.го. гро.шо.во.го. 
по.то.ку від інвестиційно.ї 
діяльно.сті в загально.му ЧГП 
NPV; 

Гро.шо.ві 
по.то.ки 

рівень інтегральної 
ефективності діяльності 

Обсяги по.зитивно.го. 
та видатко.во.го. 

гро.шо.во.го. по.то.ку 
за: 

- видами діяльно.сті; 
- статтями до.хо.дів і 
витрат; 
- за про.ектами; 
- за центрами 
фінансо.во.ї 
відпо.відально.сті 

- - - 

рентабельність реалізації; 
рентабельність витрат 
рентабельність іншо.ї 
діяльно.сті 

Фінансо.ві 
результати 

рентабельність власно.го. 
капіталу 

До.хо.ди та витрати 
за видами діяльно.сті, 
статтями, про.ектами 

та центрами 
відпо.відально.сті 

- - + 

                                               *складено автором за даними [1, 3, 10] 
 
Формування системи показників оцінювання факторів кризи в окремих напрямках діяльності організації 

передбачає також впровадження інструментів контролінгу формування інформаційних потоків та центрів 
фінансової діяльності, за якими можуть бути закріплені ключові показники функціонування (KPI). 

 
 
 
 
 



 
Рис. 2. Схема контролінгу інформаційних потоків в процесі формування інформаційного 

забезпечення антикризового управління 
*складено автором за даними [2, 5, 7, 12] 

 
Тому для кожної групи показників варто визначити певну схему автоматизації збору інформації, яку 

наведено на рис. 2. Варто навести пояснення до схеми інформаційних потоків в процесі формування 
інформаційного забезпечення для оцінювання параметрів антикризового управління. 

Підрозділи підприємства – склад, виробничі та комерційні відділи, які мають доступ до програмного 
аналітичного забезпечення (ІТ-Підприємство, SAP, 1С: 8.2, та ін) але лише в рамках, що стосуються їх 
функціоналу. На основі щоденних звітів про результати роботи організацій та внутрішніх електронних документів 
керівники відповідних під ринку відповідатиме за введення в систему первинної інформації про здійснення 
господарських операцій. 

Запропонований аналітичний комплекс та система регулювання інформаційних потоків за умов 
автоматизації не завжди можуть вирішити весь спектр завдань, пов'язаних з аналізом ефективності діяльності та 
прийняття відповідних управлінських рішень. З метою вирішення цієї проблеми доцільно впровадити на 
підприємствах спеціальні аналітичні інструменти. Вони являють собою програмний продукт, що дозволяє на 
основі наявної на підприємстві бази даних формувати пакет статистичного аналізу за налаштованими сценаріями.  

Перевагою даного. інструменту є те, що. він дає мо.жливість: 
- здійснити налаштування сценаріїв статистично.го. аналізу відпо.відно. до. ло.гіки дослідження; 
- забезпечити формування динамічних даних; 
- наявність конструктора (генератора) звітів, відповідно до якого можливо налаштувати буль-який звіт на 

основі наявних даних системи. 
Висновки Отже, під антикризовим розумінням варто розуміти процес запобігання та подолання наслідків 

кризових ситуацій на підприємстві. Основними етапами антикризового управління є такі: аналіз кризового стану, 
визначення масштабів кризи та прогнозування можливих напрямів її розвитку, формування цілей та завдань 
антикризового управління на підприємстві, Розробка програми антикризових заходів, контроль за реалізацією 
програми антикризових заходів і коригування завдань програми. Задля підвищення ефективності антикризового 
управління запропоновано використовувати на підприємствах спеціальні аналітичні інструменти. Вони являють 
собою програмний продукт, що дозволяє на основі наявної на підприємстві бази даних формувати пакет 
статистичного аналізу за налаштованими сценаріями. 
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