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Управління та моделювання кризових ситуацій на промислових підприємствах
В умовах нестабільного розвитку національної економіки першочерговим завданням внутрішнього управління
підприємством є своєчасна оцінка та прогнозування впливу зовнішніх коливань на стан підприємства та
прийняття ефективних управлінських рішень. Метою статті є розробка методологічного підходу, який, на
основі ряду моделей для виявлення штучної кризи чи локалізації природної кризи, дозволяє здійснювати
антикризове управління підприємством враховуючи його ресурсний потенціал і етап життєвого циклу як
взаємозв’язок між системоформуючими сферами діяльності, а саме виробничою, фінансовою та трудовою.
Практична цінність цього підходу полягає у розробці системи економетричних і когнітивних моделей, що
дозволяє прийняти ряд управлінських рішень, які легко пристосовуються до зовнішніх і внутрішніх коливань
для локалізації природної кризи чи виявлення штучної кризи. Методологічний підхід було впроваджено на
українських промислових підприємствах. Результати дослідження свідчать про наявність різних сценаріїв
рішень для антикризового управління підприємством.
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Управление и моделирование кризисных ситуаций на промышленных предприятиях
В условиях нестабильного развития национальной экономики первоочередным заданием внутреннего
управления предприятием является своевременная оценка и прогнозирование влияния внешних колебаний на
состояние предприятия и принятие эффективных управленческих решений. Целью статьи является разработка
методологического подхода, который, на основе ряда моделей для выявления искусственного кризиса или
локализации природного кризиса, позволяет осуществлять антикризисное управление предприятием,
учитывая его ресурсный потенциал и этап жизненного цикла как взаимосвязь между системоформирующими
сферами деятельности, а именно производственной, финансовой и трудовой. Практическая ценность данного
подхода заключается в разработке системы эконометрических и когнитивных моделей, что позволяет принять
ряд управленческих решений, легко приспосабливающихся к внешним и внутренним колебаниям для
локализации природного кризиса или выявления искусственного кризиса. Методологический подход был
внедрен на украинских промышленных предприятиях. Результаты исследования свидетельствуют о наличии
различных сценариев решений для антикризисного управления предприятием.
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