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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: ана-

лізу та порівняння, синтезу та теоретичного узагальнення – для формування системи органі-

заційно-економічного забезпечення антикризового управління; абстрактно-логічного – для 

визначення принципів, методів та інструментів антикризового управління бізнес-процесами 

при реалізації реінжинірингу діяльності підприємства та для розробки рекомендацій щодо 

його вдосконалення; графічного аналізу – для наглядного відображення отриманих результа-

тів дослідження.  

Результати. Запропоновано використання реінжинірингу як методу антикризового уп-

равління для підприємств, що спрямований на перепроектування та удосконалення бізнес-

процесів з метою оздоровлення підприємства та його виходу на інший рівень розвитку. Ви-

значено, що бізнес-процеси складають основу діяльності підприємства та впливаючи на них 

можна покращити ефективність та забезпечити прибутковість підприємства. Узагальнено 

інформацію про основні методи антикризового управління, що можуть бути використані на 

вітчизняних підприємствах. Здійснено класифікацію заходів антикризового управління, від-

повідно до якої виділено тактичні й стратегічні заходи, а також активні та пасивні засоби. 

Визначено місце та роль реінжинірингу в системі антикризового управління як головного 

стратегічного інструменту. 

Новизна. Сформовано систему організаційно-економічного забезпечення антикризово-

го управління бізнес-процесами при реалізації реінжинірингу діяльності підприємства, яка 

дозволяє керівництву підприємства одержувати можливість кількісного та якісного аналізу 

виникаючих загроз, що можуть зумовити настання кризового стану. Представлено алгоритм 

проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємства при антикризовому управлінні. За-

безпечення антикризового управління повинно починатися з поточного аналізу діяльності 

підприємства, а саме від місії підприємства аж до своєчасного розпізнавання сигналів, що 

свідчать про можливе погіршення стану підприємства, а також його конкурентного статусу. 

Практична значущість. Полягає у можливості застосування розроблених та наданих 

пропозицій щодо організаційно-економічного забезпечення антикризового управління, оці-

нювання та удосконалення бізнес-процесів на підприємстві при  реалізації реінжинірингу з 

метою підвищення його ефективності, зростання рівня прибутковості та забезпечення до-

статнього рівня конкурентоспроможності. Отримані висновки та результати дослідження, 

надані методичні рекомендації сприятимуть ефективному функціонуванню підприємств.   

Ключові слова: підприємство, організаційно-економічне забезпечення, реінжиніринг, 

бізнес-процеси, методи антикризового управління, управління бізнес-процесами, кризові 

явища. 
 

Постановка проблеми. Сучасні умови 

господарювання характеризується активним 

розвитком кризових явищ як на макро-, так і 

мікрорівні, що проявляється у збитковості 
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економічної діяльності, низькому запасі фі-

нансової міцності, дефіциті ліквідних обіго-

вих коштів, значній заборгованості перед 

бюджетом і кредиторами. Актуальним ін-

струментарієм для подолання зазначених 

вище кризових явищ є реінжиніринг бізнес-

процесів, що є дієвим методом антикризово-

го управління, який дозволяє керівництву 

радикально переосмислювати місію підпри-

ємства та шляхи її виконання з метою поси-

лення конкурентних позицій на ринку. Фор-

мування системи організаційно-економіч-

ного забезпечення антикризового управлін-

ня бізнес-процесами дозволяє підприєм-

ствам адаптуватися до змін у зовнішньому 

середовищі, забезпечує високу їх ефектив-

ність і конкурентоспроможність. У зв'язку з 

цим, питання антикризового управління біз-

нес-процесами підприємств й підвищення 

результативності їх діяльності на основі 

ефективного організаційно-економічного 

забезпечення мають актуальність дослід-

ження.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Результати авторських досліджень 

щодо застосування реінжинірингу бізнес-

процесів як інструменту антикризового уп-

равління знайшли відображення у роботах 

багатьох вітчизняних і зарубіжних науков-

ців таких як: Виноградова О. [1], Скібіцька 

Л. [2], Шершньова З. [3], Юрій Е. [4], Хам-

мер М. й Чампі Д. [5]. Проблемам антикри-

зового управління підприємствами розгля-

дається в роботах таких науковців як: Піле-

цька С. [6], Прохорова В. [7], Квілінський 

А.[8], Іванюта С. [9]. 

На думку, Шершньової З., система ан-

тикризового управління підприємством пе-

редбачає здійснення основної мети – виве-

дення підприємства з кризового становища 

– за допомогою її розбиття на підцілі [3]. 

Скібіцька Л. вважає, що кризовий процес на 

підприємстві є етапом, який впливає на на-

явну структуру його зв’язків та відносин, а 

також наново їх формує [2]. На думку, Юрія 

Е., антикризове управління підприємством є 

невід'ємним елементом єдиної системи уп-

равління і являє собою систему заходів, 

спрямованих на вихід підприємства з кризи, 

що є умовою його успішного фінансового 

оздоровлення [4]. Але поза їхньою увагою 

залишаються питання забезпечення анти-

кризового управління бізнес-процесами при 

реалізації реінжинірингу діяльності підпри-

ємства,  зокрема шляхом формування сис-

теми організаційно-економічного забезпе-

чення. 

Формулювання мети статті. Метою 

дослідження є узагальнення теоретичних 

засад щодо ключових характеристик, прин-

ципів, методів та інструментів антикризово-

го управління бізнес-процесами при реалі-

зації реінжинірингу діяльності підприємства 

на основі організаційно-економічного забез-

печення, що сприятиме підвищенню ефек-

тивності його діяльності. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Вивчення економічних криз, 

причин їх виникнення і характерних рис, що 

проявляються на різних етапах життєвого 

циклу діяльності суб’єктів господарювання, 

і, відповідно, відстеження цих проявів до-

поможе своєчасно прийняти профілактичні 

рішення про адекватні антикризові заходи. 

У цьому зв’язку організаційно-економічне 

забезпечення антикризового управління біз-

нес-процесами при реалізації реінжинірингу 

діяльності підприємства дозволить підви-

щити ефективність функціонування підпри-

ємства незалежно від стану, в якому воно 

знаходиться. 
В умовах інформаційної економіки ви-

никає необхідність оцінки рівня конкурен-

тоспроможності та фінансових результатів 

підприємства. З одного боку, підприємство 

повинно бути вигідним для своїх власників, 

тобто мати прибуток. У той же час, необхід-

но забезпечити розвиток, тобто поліпшення 

стану та траєкторії розвитку підприємства у 

зовнішньому середовищі, що має здійсню-

ватися через оцінку його конкурентоспро-

можності [8]. 

Під час кризи цілі підприємства часто 

змінюються. Проте замість максимізації 

прибутку основними завданнями стають 

збереження підприємства, оптимізація  

структури персоналу та/або мінімізація   

збитків. У загальному вигляді при здійснен-

ні антикризового управління вибір інстру-

ментарію залежить від результатів діагнос-

тики стану підприємства, оскільки криза 

може мати різні причини і прояви. Антикри-

зові заходи можна розрізняти з позиції ак-

тивності – активні, так і пасивні. Реінжині-
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ринг бізнес-процесів при антикризовому уп-

равлінні використовується у комплексі з та-

кими методами: контролінгу, даунсайдингу, 

реструктуризації, антикризового маркетингу 

та фінансового менеджменту, а вже потім 

оцінка наявних бізнес-процесів чи за потре-

би формування і розробка нових. На рис.1 

наведено алгоритм проведення реінжині-

рингу бізнес-процесів підприємства при ан-

тикризовому управлінні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Алгоритм реінжинірингу бізнес-процесів підприємства при антикризовому управлінні 

 

Антикризові заходи спрямовані на 

усунення наслідків кризового явища та не-

допущення його повторного прояву. До-

цільно зауважити, що на етапі виникнення 

та розвитку кризових явищ підприємство як 

система функціонує за принципом самоор-

ганізації, знижуючи небажані відхилення і 

посилюючи бажані за допомогою позитив-

ного зворотного зв’язку. Це стабілізує ді-

яльність підприємства, що забезпечує по-

вернення його до попереднього стану або до 

нового рівня розвитку [6]. 

Серед основних принципів антикри-

зового управління є постійно діючий моні-

торинг як зовнішнього, так і внутрішнього 

середовища підприємства з метою виявлен-

ня на ранніх стадіях економічних загроз 

кризи. Забезпечення антикризового управ-

ління повинно починатися з поточного ана-

лізу діяльності підприємства, а саме від місії 

підприємства, аж до  своєчасного розпізна-

вання сигналів, що свідчать про можливе 

погіршення стану підприємства, а також її 

конкурентного статусу. Успіх антикризово-

го управління бізнес-процесами при реалі-

зації реінжинірингу діяльності підприємства 

залежить від ефективності створеної систе-

ми організаційно-економічного забезпечен-

ня, яка б дозволяла керівництву підприєм-

ства одержувати можливість кількісного та 

якісного аналізу виникаючих загроз, що мо-

жуть зумовити настання кризового стану. На 

рис.2 представлена система організаційно-

економічного забезпечення антикризового 

управління бізнес-процесами при реалізації 

реінжинірингу діяльності підприємства. 
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Рис 2. Організаційно-економічне забезпечення антикризового управління бізнес-

процесами при реалізації реінжинірингу діяльності підприємства 

 

Зазначена система побудована на ос-

нові функціонального та процесно-

орієнтованого підходів і має у своєму складі 

ключовим організаційним елементом анти-

кризове управління, що спрямоване на спо-

стереження за середовищем підприємства 

для подолання невизначеності, своєчасного 

розпізнавання загроз і можливостей виник-

нення криз та розробки і реалізації комплек-

су антикризових заходів та напрямів адап-

тації підприємства в нових посткризових 

обставинах. Основними блоками формуван-

ня системи  організаційно-економічного за-

безпечення є: 
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1. Визначення основних цілей та про-

блеми в діяльності підприємства, а також 

розставлення пріоритетів, які із зазначених 

цілей мають більшу вагу. 

2. Формування та виокремлення осно-

вних принципів та методів діяльності підп-

риємства в умовах антикризового управлін-

ня. 

3. Виділення в діяльності підприємства 

взаємопов’язаних бізнес-процесів спрямо-

ваних на досягнення стратегічних цілей роз-

витку підприємства, а саме класифікація їх 

на: бізнес-процеси центрального управління, 

бізнес-процеси операційної діяльності, біз-

нес-процеси забезпечення. 

4. Результатом проведеної діагностики 

повинно стати досягнення поставлених ці-

лей та конкурентоспроможності підприємс-

тва, а також виявлення причин неефектив-

ного управління. 

5. Взаємозв’язок бізнес-процесів в ра-

мках реалізації антикризового управління 

передбачає побудову процесно-орієнтованої 

моделі антикризового управління. 

Організаційно-економічне забезпечен-

ня (ОЕЗ) антикризового управління бізнес-

процесами при реалізації реінжинірингу 

складається з організаційної та економічної 

складових  (кожному з якої властиві власні 

форми управлінського впливу), що чинять 

вплив на економічні і організаційні пара-

метри системи управління підприємством, 

що сприяють формуванню та посиленню 

потенціалу підприємства, отриманню кон-

курентних переваг та ефективності діяль-

ності підприємства в цілому. 

Виконання цих функцій має специ-

фічну спрямованість, яка полягає у своєчас-

ній ідентифікації кризових явищ, що існу-

ють зовні та всередині підприємства, роз-

робці та впроваджені заходів щодо запобі-

гання, ліквідації або пом’якшення впливу 

негативних факторів на діяльність підпри-

ємства, прискореній та дієвій реакції на змі-

ни в зовнішньому оточенні, розробці та вве-

денні в дію інструментів в рамках складових 

елементів господарського механізму, які у 

критичній ситуації (наприклад, на межі бан-

крутства) могли б забезпечити вихід підпри-

ємства з такого стану з найменшими втра-

тами. Спроможність (ОЕЗ) антикризового 

управління бізнес-процесами при реалізації 

реінжинірингу залежить від результативнос-

ті складових: економічної – ефективне уп-

равління фінансовим станом на підприєм-

стві; якість продукції; скорочення постійних 

витрат; зменшення собівартості продукції; 

відновлення ліквідності та платоспромож-

ності, організаційної – склад та структура 

функцій управління підприємством; профе-

сійно-кваліфікаційний склад працівників на 

підприємстві; кількість рівнів управління та 

розподіл функцій між працівниками; техно-

логічне оснащення виробництва. 

Організаційно-економічного забезпе-

чення антикризового управління бізнес-

процесами підприємством при реалізації ре-

інжинірингу має відбуватися за такими ос-

новними напрямами: 

1. Впровадження прогресивних бізнес-

процесів, переобладнання та модернізація 

обладнання на підприємстві.  

2. Активізація інвестиційно-інно-

ваційної діяльності, залучення інвестицій.  

3. Досягнення єдності дій усіх ланок 

управління у зовнішній та внутрішній полі-

тиці підприємства. 

4. Ефективне використання фінансових 

ресурсів підприємства. 

5. Вдосконалення маркетингової орга-

нізації, роботи відділу збуту. 

6. Удосконалення бізнес-процесів та 

управління виробничими ресурсами і запа-

сами через поліпшення системи планування, 

обліку і контролю за основними показника-

ми діяльності підприємства. 

В сучасних умовах господарювання 

доцільно реалізовувати реінжиніринг в ши-

роких масштабах через впровадження інте-

лектуалізації технології здійснення управ-

лінської, виробничої, маркетингової, інно-

ваційної, фінансової та інших видів діяль-

ностей; а також у більш спеціалізованому – 

через реструктуризацію та удосконалення 

вказаних діяльностей на підставі змін в сут-

ності виконуваних функцій, їхньої наповне-

ності компетенціями. Доцільна також певна 

архітектоніка, де поєднуються реінжиніринг 

одного виду діяльності і реструктуризація 

іншого, що сприятиме більш повній адапта-

ції до тенденцій цифрової економіки. 
Виходячи із характеристик антикризо-

вого управління бізнес-процесами при реа-
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лізації реінжинірингу головними шляхами 

подолання кризових явищ є:  

− підтримання обсягів виробництва 

та реалізації продукції , достатніх для під-

тримання ринкової стійкості підприємства;  

− підтримання активів підприєм-

ства на рівні достатньої ліквідності, що до-

сягається оптимізацією структури пасивів та 

активів балансу;  

− відновлення достатнього рівня 

платоспроможності за рахунок оптимізації 

джерел фінансування діяльності підприєм-

ства;  

− підтримання визначеного рівня 

ефективності діяльності підприємства. 

Одним із заходів виходу з кризового 

стану підприємства розглядають реструкту-

ризацію як елемент технології виявлення 

поточних і перспективних резервів розвитку 

підприємства, використання якого дозволяє 

підвищити ефективність його діяльності.  

Реструктуризації підприємства при реаліза-

ції системи організаційно-економічного за-

безпечення та інших заходів, спрямованих 

на реформування його господарської діяль-

ності досягається шляхом здійснення необ-

хідних структурних перетворень, адаптова-

них до зміни факторів зовнішнього середо-

вища його функціонування. [10]. Отже, для 

підвищення результативності та ефектив-

ності діяльності підприємства, слід приділи-

ти максимум уваги аналізу бізнес-процесів, 

для того, щоб виявити проблемні місця, 

скласти план реорганізації процесів з метою 

їх вдосконалення. Формування ефективної 

системи організаційно-економічного забез-

печення антикризового управління бізнес-

процесами в контексті реалізації реінжині-

рингу сприяє саме цьому. 
Висновки. Реінжиніринг виступає 

ефективним методом вдосконалення веден-

ня діяльності підприємства шляхом ради-

кальної перебудови бізнес-процесів, який 

дозволяє вийти підприємству на якісно но-

вий рівень розвитку, вивести його на нову 

траєкторію руху у довгостроковій перспек-

тиві. Таким чином, ефективне використання 

інструментів системного реінжинірингу доз-

волить підприємству стати більш гнучким 

до змін зовнішнього середовища і більш 

стійким в умовах жорсткої конкурентної бо-

ротьби. Слід зазначити, що в сучасних умо-

вах господарювання елементи антикризово-

го управління доцільно запроваджувати як 

на підприємствах, що є фінансово стабіль-

ними, так і на тих, які опинилися у фінансо-

вій кризі. Саме тому важливим є комплекс-

ний та систематичний аналіз фінансових по-

казників діяльності підприємства, якісний 

рівень управління підприємством, тобто 

можливості оперативного прийняття рішень 

і їх реалізації, а також оптимізація та удос-

коналення бізнес-процесів. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕИНЖИНИРИНГА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е. В. Арефьева, д. э. н., профессор, З. Н. Побережная, к. э. н., доцент,  

Национальный авиационный университет 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: ана-

лиза и сравнения, синтеза и теоретического обобщения – для формирования системы органи-

зационно-экономического обеспечения антикризисного управления; абстрактно-логического 

– для определения принципов, методов и инструментов антикризисного управления бизнес-

процессами при реализации реинжиниринга деятельности предприятия и разработки реко-

мендаций по его совершенствованию; графического анализа – для наглядного отображения 

полученных результатов исследования. 

Результаты. Предложено использование реинжиниринга как метода антикризисного 

управления для предприятий, направленного на перепроектирование и усовершенствование 

бизнес-процессов с целью оздоровления предприятия и его выхода на другой уровень разви-

тия. Определено, что бизнес-процессы составляют основу деятельности предприятия и воз-

действуя на них возможно улучшить эффективность и обеспечить прибыльность предприя-

тия. Обобщена информация об основных методах антикризисного управления, которые мо-

гут быть использованы на отечественных предприятиях. Осуществлена классификация мер 

антикризисного управления, согласно которой выделено тактические и стратегические меры, 

а также активные и пассивные средства. Определено место и роль реинжиниринга в системе 

антикризисного управления как главного стратегического инструмента. 

Новизна. Сформирована система организационно-экономического обеспечения анти-

кризисного управления бизнес-процессами при реализации реинжиниринга деятельности 

предприятия, которая позволяет руководству предприятия получать возможность количест-

венного и качественного анализа возникающих угроз, которые могут привести наступления 

кризисного состояния. Представлен алгоритм проведения реинжиниринга бизнес-процессов 

предприятия при антикризисном управлении. Обеспечение антикризисного управления дол-

жно начинаться с текущего анализа деятельности предприятия, а именно: от миссии пред-

приятия вплоть до своевременного распознавания сигналов, свидетельствующих о возмож-

ном ухудшении состояния предприятия, а также его конкурентного статуса. 

Практическая значимость. Заключается в возможности применения разработанных 

и предоставленных предложений по организационно-экономическому обеспечению антикри-

зисного управления, оценки и усовершенствования бизнес-процессов на предприятии при 

реализации реинжиниринга с целью повышения его эффективности, роста уровня прибыль-

ности и обеспечения достаточного уровня конкурентоспособности. Полученные выводы и 
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результаты исследования, предоставленные методические рекомендации будут способ-

ствовать эффективному функционированию предприятий. 

Ключевые слова: предприятие, организационно-экономическое обеспечение, реинжи-

ниринг бизнес-процессы, методы антикризисного управления, управления бизнес-

процессами, кризисные явления. 

 

 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT 

OF BUSINESS PROCESSES IN THE IMPLEMENTATION OF REENGINEERING 

ACTIVITIES 

O. V. Arefieva, D.E., Professor, Z. M. Poberezhna, Ph. D (Econ.), Associate Professor, 

National Aviation University 

 

Methods. The results are obtained through the use of methods: analysis and comparison, 

synthesis and theoretical generalization – to form a system of organizational and economic support 

of crisis management; abstract-logical – to determine the principles, methods and tools of crisis 

management of business processes in the implementation of reengineering of the enterprise and the 

development of recommendations for its improvement; graphical analysis – to visualize the results 

of the study. 

Results. It is proposed to use reengineering as a method of crisis management for enterpris-

es, aimed at redesigning and improving business processes in order to improve the health of the en-

terprise and reach another level of development. It is determined that business processes are the ba-

sis of the enterprise, thus, influencing them can improve efficiency and ensure the profitability of 

the enterprise. The information on the main methods of crisis management that can be used in do-

mestic enterprises is summarized. The classification of anti-crisis management measures has been 

carried out, according to which tactical and strategic measures, as well as active and passive means 

have been identified. The place and role of reengineering in the crisis management system as the 

main strategic tool are determined. 

Novelty. There is formed a system of organizational and economic support of crisis man-

agement of business processes in the implementation of reengineering of the enterprise, which al-

lows the company's management to obtain a quantitative and qualitative analysis of emerging 

threats that may cause the crisis. The algorithm of reengineering of business processes of the enter-

prise at anti-crisis management is presented. Ensuring crisis management should begin with the cur-

rent analysis of the enterprise, namely from the mission of the enterprise, to the timely recognition 

of signals indicating a possible deterioration of the enterprise, as well as its competitive status. 

Practical value is the possibility of applying the developed and submitted proposals for or-

ganizational and economic support of crisis management, evaluation and improvement of business 

processes in the enterprise in the implementation of reengineering to increase its efficiency, increase 

profitability and ensure a sufficient level of competitiveness. The obtained conclusions and results 

of the research, the given methodical recommendations will promote effective functioning of the 

enterprises in the market. 

Keywords: enterprise, organizational and economic support, reengineering, business pro-

cesses, methods of anti-crisis management, business process management, crisis phenomena. 
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