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АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СИСТЕМА ЗАХОДІВ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ст. викладач В.С. Швагірева
В.Д. Горбаченко
Одеський національний політехнічний університет
Сучасний стан економіки України дуже нестабільний та не прогнозує мий. Ніхто не може
точно визначити, які зміни відбудуться через рік. Чого очікувати, на що сподіватися. Саме в таких
умовах актуальним стає впровадження антикризового менеджменту. Адже підприємець повинен бути
готовий до змін. Та для того, щоб бути готовим повинно мати так звані сценарій дій у різних випадах.
Антикризовий менеджмент допоможе підприємству підготуватися до найгіршого з можливих
майбутніх варіантів положення на ринку.
Проблема становища підприємства в умовах кризи стає найбільш популярної в другому
тисячолітті, тому багато сучасників науковців–вчених, які займаються нею. Серед них Короткова
Є.М., Василенко В.О., Гайворонська Ю.Є., Кривов'язюк І.В., Лігоненко Л.О., Мельник Ю.М.,
Лазарчук О.В., Шварц І.В., Скібицький О.М., Терещенко О.О та багато інших.
Метою даної роботи є виявлення антикризових заходів для підтримання
конкурентоспроможності підприємств за допомогою наукових матеріалів.
Перш ніж почати розглядати антикризові заходи слід зазначити поняття економічної кризи.
Економічний словник дає таку трактовку: економічна криза (грец. krisis – поворотний пункт) – різке
погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні
виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті – в
зниженні життєвого рівня, добробуту населення [3]. Як мі бачимо, криза – це тяжкий стресовий стан
як для підприємств так і для населення. Тому щоб зменшити кризовий вплив на діяльність фірм слід
заздалегідь про це подумати та підготуватися. На такий екстрений випадок кожна фірма повинна
мати так званий «план Б» – план дій керівництва фірма у критичній ситуації. Але створити його не
так просто.
Дуже важливо заздалегідь виявити сигнали, які повідомляють про наступаючу кризу. Існує
три стадії економічної кризи на підприємстві:
 рання – характеризується незначним зниженням ефективності збутової політики,
виробництва, зменшенням обсягів темпів продажу;
 проміжна – стадія більш серйозних проблем із якістю продукції; постачальники
наполягають на розрахунках готівкою, відмовляють у кредиті; затримання заробітної платні на
підприємстві;
 пізня – відзначається нестачею матеріалів, хаосом на виробництві, заборгованостями [2].
Варто вчасно виявити сигнали економічної кризи, не допустити до пізньої стадії. Краще
почати розробляти запобіжні заходи на ранній стадії, щоб не поступитися своїм місцем конкуренту
на ринку. Для цього слід розробити технологічну схему процесу управління в кризовій ситуації, яка
включає 8 блоків.
Блок 1. Спочатку створюють антикризову групу, яка зазвичай включає робітників фірми, або
запрошених спеціалістів.
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Блок 2. На даному етапі проводиться зазначення доцільності та своєчасності проведення
антикризових заходів.
Блок 3. Наступними діями буде розробка управлінських рішень антикризового характеру, які
включають в себе збір інформації про стан організації на певний момент,, вибір шляхів виведення із
кризового стану, виявлення необхідних ресурсів для реалізації антикризових заходів.
Блок 4. Четвертим кроком є створення системи реалізації антикризових управлінських рішень.
Група спеціалістів обирає певних виконавців,якім чітко прописані їхні дії та ресурси, які можуть
знадобиться. Щоб система спрацювала необхідно виконавцям мати відповідну освіту, стаж та
навички. Також всі зазначені виконавці мають працювати злагоджено та чітко, щоб швидко та без
проблем досягнути успіху.
Блок 5. На даному етапі відбувається реалізація антикризової системи тими виконавцями,
яких обрала група спеціалістів.
Блок 6. Етап оцінки і аналізу виконаної роботи, прийнятий рішень.
Блок 7. Проведення аналізу доцільності майбутніх дій. Якщо антикризова система не
спрацювала, фірму визнають банкрутом. Якщо всі заходи пройшли успішно, організацію адаптують
до нових ринкових умов та розробляють допоміжні заходи для утримання даного положення.
Блок 8. Прогнозування можливих кризових ситуацій та шляхів виходу з них [2].
Технологічна схема процесу прийняття управлінських рішень у кризовій ситуації може дійсно
швидко та якісно допомогти фірмі вийти з критичної ситуації та запобігти можливість потрапляння в
такі ситуації у майбутньому. Така система дає можливість зберегти час, фінанси, ресурси
підприємства, його місце на ринку, його цільовий сегмент. Також дозволяє затвердити свій гарний
імідж,
позбутися
слабких,
молодих
та
непідготовлених
конкурентів,
набути
конкурентоспроможності в їх очах.
Слід зробити висновок, що система прийняття управлінських рішень у кризових ситуаціях є
дуже ефективною програмою дій для фірми, якщо вона добре налагоджена і працює згідно своїй
технологічній схемі. Тому, щоб зберегти нинішнє положення на ринку та мінімізувати наслідки кризи
є доцільним проведення антикризових заходів на підприємстві.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ
к.е.н.,доцент С.С .Свиридова
К. Гурбанов
Одесский национальный политехнический университет
В хозяйственной деятельности любой организации возникает большое количество
оперативной информации, которая представляет собой материал для принятия тех или иных
управленческих решений. Бухгалтерский учет фиксирует и накапливает всестороннюю
синтетическую и аналитическую информацию о состоянии и движении имущества предприятия и
источников его образования, хозяйственных операциях, конечных финансовых результатах. На долю
бухгалтерской информации приходится большая часть всей экономической информации.
Вопросы системы управления затратами рассматривают в своих работах как зарубежные так
и отечественные ученые.
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