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Анотація. Обґрунтовано необхідність 
створення системи антикризового управління 
на машинобудівному підприємстві, яка  
передбачає діагностику банкрутства на його 
ранніх стадіях з метою усунення його загро-
зи. Досліджено особливості антикризового 
управління на підприємствах машинобудівної 
галузі в умовах подолання наслідків кризи. Роз-
глянуто сутність елементів антикризового 
управління, які на сьогодні є актуальними і ви-
користовуються на провідних промислових 
підприємствах світу.

Аннотация. Обоснована необходимость соз-
дания системы антикризисного управления на 
машиностроительном предприятии, которая 
предусматривает диагностику банкротства 
на его ранних стадиях с целью устранения его 
угрозы. Исследованы особенности антикри-
зисного управления на предприятиях машино-
строительной отрасли в условиях преодоления 
последствий кризиса. Рассмотрены сущность 
элементов антикризисного управления, кото-
рые сегодня актуальны и используются на веду-
щих промышленных предприятиях мира.
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Постановка проблеми. Сьогодні одним із 
пріоритетних видів промислової діяльності є ма-
шинобудування. 

Машинобудування – це ключова ланка еко-
номіки, від стану і рівня розвитку якої залежить 
промисловий потенціал країни, її конкуренто-
спроможність на міжнародних ринках, а також 
рівень її соціального розвитку. Тому набуває ак-
туальності необхідність постійного контролю за 
станом і розвитком комплексу машинобудуван-
ня та його галузей.

Актуальність теми антикризового управлін-
ня машинобудівним підприємством полягає у 
створенні ефективної та гнучкої системи госпо-
дарювання в умовах постійної економічної кризи 
в нашій державі. У зв’язку з цим особлива увага 
повинна приділяється організації та вдоскона-
ленню всіх аспектів антикризового управління. 
В тому числі, впровадженню базових принципів 
та методів управління саме в кризових ситуаціях, 
удосконаленню кадрового управління для попе-

редження та відновлення неплатоспроможності 
підприємств машинобудівної галузі, а також про-
веденню комплексу заходів щодо забезпечення 
їх стабільного функціонування. Розробка адек-
ватних та найменш ризикових управлінських рі-
шень, за допомогою яких можна досягнути зада-
них цілей та позитивного результату сьогодні є 
основним завданням антикризового управління 
машинобудівним підприємством. Основними 
завданнями системи антикризового управління 
вітчизняним машинобудівним підприємством є 
завчасне реагування на зміни конюктури ринку; 
оптимальний вибір та вірне застосування раціо-
нальних управлінських рішень з метою подолан-
ня кризових подій та подальше їх діагностування 
на ранніх етапах діяльності підприємств маши-
нобудівної галузі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Серед вітчизняних дослідників, різноманітні 
теоретико-методологічні та прикладні аспекти 
антикризового управління є предметом розгля-
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ду у роботах наступних науковців: І.  Т.  Балаба-
нов, С. Г. Бєляєв, О. О. Терещенко, А. Г. Грязнова, 
С. М. Онисько, Т. С. Клебанова, Л. О. Лігоненко, 
О. І. Пушкар, І. А. Бланк, М.  Хаммер та ін. Ме-
тодики антикризового управління сформовані та 
проаналізовані в працях таких зарубіжних вче-
них, як: Г. Бірман, Р. Брелі, Дж. Фіннері, С. Шмідт, 
Р. Хіт. З. Є. Шершньової, В. О. Василенка, В. Я. За-
харова, Л. О. Лігоненка, А. Г. Грязнової, А. А. Би-
кова, Т. Н. Беляцької та ін.

Мета статті – дослідити зміст існуючих моде-
лей антикризового управління машинобудівним 
підприємством з метою сприяння розширенню 
можливостей впливу на прогнозування та ней-
тралізацію кризових явищ в їх діяльності.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Антикризове управління підпри-
ємством – це тип управління, спрямований на 
виявлення ознак кризових явищ та створення 
відповідних передумов для їх своєчасного за-
побігання, послаблення, подолання з метою за-
безпечення життєдіяльності суб’єкта підприєм-
ницької діяльності, недопущення ситуації його 
банкрутства [1]. Але при розгляді впливу криз 

на підприємства, необхідно розуміти, що кризові 
ситуації мають не тільки негативний і руйнівний 
характер, але й несуть у собі докорінні зміни. На-
самперед, необхідно виділити основні принципи, 
на яких базується система антикризового управ-
ління:

- рання діагностика кризових явищ у фінан-
совій діяльності підприємства;

- терміновість реагування на різні кризові 
явища; 

- адекватність реагування підприємства на 
ступінь реальної загрози його

- фінансовому добробуту; 
- реалізація внутрішнього потенціалу для ви-

ходу з кризи [2].
Головне завдання управлінського менедж-

менту на будь-якому підприємстві, в тому числі 
і в галузі машинобудування, полягає в оператив-
ному виробленнi таких рiшень, якi дозволили б 
досягти необхідного результату при мiнiмальних 
витратах. Це можливо на основi пiдготовки 
спецiальної системи менеджменту кризових си-
туацій (таблиця 1).

Назва етапу Сутнісна характеристика етапу Результат 

Діагностика кри-
зової ситуації

-  розпiзнавання вiдхилень параметрiв ситуацiї вiд нормаль-
ної, раннє виявлення симптомiв кризової ситуацiї, оцiнку 
ймовiрних ознак загрози кризи; 
- встановлення причинно-наслiдкових зв'язкiв i прогнозу-
вання можливих напрямiв розвитку кризи за параметрами 
можливих втрат, можливостi збиткiв i рiвня дефiциту часу 
для виходу з кризової ситуацiї;
- визначення i оцiнку факторiв, якi впливають на роз-
виток кризової ситуацiї, встановлення їх взаємозв'язку i 
взаємозалежностi

Оцінка параметрів кризової 
ситуації. 

Розробка кон-
цепції подолання 
кризи

- комплексний аналіз та оцінка стану підприємства;
- реструктуризація підприємства;
- розробка стратегії по остаточній стабілізації, подоланні 
наслідків кризи, переходу до зростання або ліквідації під-
приємства

Створення стратегічних i 
тактичних планів щодо подо-
лання кризової ситуації.

Реалізація кон-
цепції подолання 
кризи

- підтримка процесiв оновлення; пiдвищення ефективності 
керiвництва підприємством; 
- налагодження групової роботи кризових команд; 
- неперервний контроль i оцiнку ходу робiт i їх результатiв;
 - забезпечення необхiдного рiвня згуртованості персоналу

Усунення кризи i її наслідків.

Вихiд з кризи

- поліпшення економічних, фінансових та виробничих по-
казників;
- реалізація інвестиційних проектів;
- збільшення рентабельності діяльності підприємства;
- збільшення чистого прибутку підприємства;
- збільшення ефективності управлінських дій

Вихiд на намiченi цiлi нор-
мального функцiонування 
підприємства та поперед-
ження кризового стану на 
підприємстві.

Таблиця 1
Етапи реалізації системи менеджменту кризових ситуацій
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Складність вирішення задач антикризового 
управління визначає складність самостійного 
створення ефективної системи антикризового 

менеджменту на кожному підприємстві [3]. Роз-
глянемо існуючі моделі та системи антикризово-
го управління підприємством (таблиця 2) [4, 5, 6].

Таблиця 2
Моделі антикризового управління машинобудівним підприємством

Назва моделі Характеристика моделі
Модель антикризового
управління на засадах
контролінгу

система забезпечення виживання підприємства, націлена на 
оптимізацію прибутку, спрямована на підтримку реалізації роз-
роблених планів із заданим рівнем точності.

Модель антикризового
управління на засадах
реінжинірингу

революційне усунення на підприємстві кризових явищ на осно-
ві відмови від сталих процедур, спрямоване на поліпшення 
основних показників діяльності підприємства шляхом моделю-
вання, аналізу та перепроектування наявних бізнес-процесів.

Модель антикризового
управління на засадах фінансової 
діагностики

здатність розпізнавати стан підприємства шляхом використан-
ня певних параметрів з метою виявлення, встановлення причин 
порушень за умови прогнозування показників фінансового ста-
ну підприємства на будь-якому відрізку часу або в динаміці.

Модель антикризового
управління на засадах фінансової 
санації

система фінансово-економічних, виробничо-технічних, органі-
заційно-правових і соціальних заходів, спрямованих на досяг-
нення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибут-
ковості й конкурентоспроможності підприємства-боржника в 
довгостроковому періоді.

Модель інноваційного антикризо-
вого управління

Здійснення аналізу щодо узгодження продукції зі стратегією 
розвитку діяльності підприємства. Відбір таких видів продук-
ції, що мають високий попит на конкурентному ринку і дають 
максимальний прибуток.

Модель антикризового
управління на засадах інвестицій-
ного менеджменту

система вибраних довгострокових цілей і засобів їх досягнення, 
що реалізуються в інвестиційній діяльності підприємства з ме-
тою запобігання та усунення кризових явищ.

Модель антикризового
управління на засадах менеджмен-
ту персоналу

сукупність чинників соціально-психологічного, етичного ха-
рактеру; демократичний стиль управління, дбайливе ставлення 
до потреб людини, облік його індивідуальних особливостей.

Модель антикризового
управління на засадах консалтин-
гового менеджменту

незалежне об’єктивне консультування та технічна підтримка 
кваліфікованих спеціалістів, метою яких є надання послуг щодо 
раціонального використання існуючого потенціалу та ресурсів 
підприємства для досягнення намічених цілей антикризового 
управління

Найпоширенішими та найактуальнішими 
антикризовими заходами управління сучасним 
машинобудівним підприємством повинні стати 
такі заходи:

1. Скорочення витрат – інструмент, яким під-
приємство може скористатися для стабілізації 
фінансового становища. Очевидно, що для того, 
щоб підвищити рентабельність продажів і на-
далі збільшити приплив коштів, необхідно зни-
зити витрати. У рамках цього використовується 
нормування всіх статей витрат і твердий контр-
оль виконання встановлених нормативів. Такий 

підхід принесе відчутні результати, дозволяючи 
утримати витрати компанії на заданому рівні.

2. Горизонтальна й вертикальна інтеграція. 
Горизонтальна інтеграція передбачає пошук 
можливостей здійснення закупівель разом із ін-
шим покупцем. Збільшення обсягів закупівлі до-
зволить отримати знижки. Вертикальна інтегра-
ція передбачає більш тісну роботу з ключовими 
постачальниками сировини й матеріалів, а також 
проведення моніторингу цін на сировину, виходу 
на ринок нових потенційних постачальників як 
альтернативу більш дорогим матеріалам.
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3. Аналіз можливостей передачі на аутсор-
синг дорогих процесів. Слід виділити, що вигідно 
робити самостійно і що дешевше закуповувати в 
інших виробників.

4. Жорсткість контролю всіх видів альтерна-
тивних витрат. Використання платного Інтерне-
ту в особистих цілях, телефонні дзвінки по між-
міському зв’язку, використання оргтехніки - це 
ще не всі витрати, яких можна уникнути.

5. Перегляд організаційної структури на 
предмет виключення зайвих рівнів управління.

6. Оптимізація технологічних процесів.
7. Оптимізація оподаткування.
8. Жорсткість кадрової політики.
Висновки. В процесі дослідження проблем та 

моделей антикризового управління на машино-
будівному підприємстві виділено ряд пріоритет-
них напрямків застосування сучасного інстру-
ментарію системи антикризового управління. 
для подолання кризових явищ, з якими зіштов-
хнулись вітчизняні машинобудівні підприємства 
в першу чергу необхідно покращити якiсть інфор-
мації, адже забезпечення своєчасною, повною 
iнформацiєю на всiх етапах прийняття рішень 
позитивно сприяє подоланню кризової ситуацiї. 
Наступним етапом повинно стати пiдвищення 
швидкості реакцiї завдяки передбаченню кризо-
вої ситуацiї. ймовірність кризи i негативнiсть її 
наслiдкiв вимагають вiд управлiнцiв термiнового 
аналiзу iнформацiї. Будь-якi виявлення 
симптомiв кризової ситуацiї повиннi бути не-
гайно розглянутi i своєчасно врахованi. В умовах 
динамічно змінюваного середовища стратегічне 
планування є найважливішим чинником стій-
кості й розвитку підприємства. Ефективність 
стратегії визначається відповідними внутрішні-

ми параметрами підприємства, його положенням 
на ринку й, у цілому, у зовнішньому середовищі. 
Виділяючи слабкі місця, слід спрямовувати всі 
сили на їхнє усунення. Важливим етапом анти-
кризових заходів є формування бюджету підпри-
ємства. Планування витрат і передавання повно-
важень із управління витратами менеджерам 
підрозділів дозволить значно знизити витрати 
компанії. Одним з етапів подолання кризи на під-
приємстві є органiзація менеджерiв у групи. Ро-
бота, яка ведеться для подолання кризи, вимагає 
постійної напруженої роботи великої кiлькостi 
учасникiв найрiзноманiтнішого рiвня i є важкою 
задачею для керiвництва. Тому використання 
в кризових ситуацiях спецiальних менеджерiв 
належить до важливих факторiв успiху подо-
лання кризи. Щодо профілактичних заходів за-
побігання кризовим ситуаціям, то її необхідно 
проводити по наступних напрямках: фiнансово-
господарська дiяльнiсть; корпоративна культура 
управлiння; iнновацiйна активнiсть; моніторинг 
зовнiшнього i внутрiшнього середовища підпри-
ємства i критерiї прийняття рiшень.

Отже, успішна та ефективна реалізація ряду 
антикризових заходів буде діяти тільки за умови 
використання комплексного підходу до іденти-
фікації кризової ситуації на машинобудівному 
підприємстві. Комплексний підхід повинен пе-
редбачати використання спеціальних методів і 
прийомів управління процесами попередження, 
подолання та ліквідації кризи. Зазначений підхід 
дасть змогу сконструювати ефективну систему 
антикризового управління на машинобудівному 
підприємстві, адекватну сучасним умовам госпо-
дарювання.
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