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Анотація. У статті розглянуті основні моделі антикризового управління 

підприємством та проведено порівняльний аналіз американської та японської 

моделі управління. Запропоновані рекомендації щодо створення ефективної 

моделі антикризового управління на українських підприємствах.  

Ключові слова:  підприємство, антикризове управління, аналіз, моделі 

управління, рекомендації. 

Abstract. In this paper we describe the basic model of anti-crisis management 

and comparative analysis of American and Japanese management model. The 

recommendations for the establishment of an effective model of anti-crisis 

management in Ukrainian enterprises.  
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Актуальність. Розвиток виробництва в сучасних умовах залежить від 

конкурентоспроможності, яка досягається спеціальною підготовкою персоналу 

та підвищенням кваліфікації, або стратегічним визначенням їх кількості на 

конкретному виробництві. Але модель української державної політики у сфері 



людських ресурсів виявилася неефективною: відсутня система розвитку 

персоналу підприємств, зруйновані колишні зв'язки між професійною освітою і 

професійною працею. Ринок професій і ринок освітніх послуг України 

практично не пов'язані. Це дає підставу стверджувати, що ключова проблема 

для абсолютної більшості українських підприємств - проблема неефективного 

управління персоналом. Саме зараз настає час, коли необхідно приділяти більш 

пильну увагу планомірній підготовці і, особливо, перепідготовці 

кваліфікованих фахівців. Це дозволить швидше й ефективніше реагувати на 

зміни в країні, посилити в ринковій діяльності елементи стабільності,  

тверезого розрахунку. 

Метою дослідження є визначення сучасних проблем відносно управління 

персоналом в Україні, детальний аналіз методів управління персоналом за 

кордоном, а також запропонувати ефективні методи управління персоналом, які 

використовуються у країнах технологічного ядра з врахуванням сучасного 

становища в Україні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Український економіст Л.М. 

Гатовский аналізував хід економічних реформ в країнах СНД, учений відзначив 

цілий ряд негативних моментів, а саме ігнорування або вкрай недостатнє 

застосування позитивного досвіду розвинених країн, насаджування хибних 

економічних методів «власного виготовлення», перенесення абсолютно 

непридатних для місцевих умов методів і підходів. Інша думка належить 

західним аналітикам Б.Айксу і Р.Рітерману, які також відзначають 

неспроможність спроб механічного копіювання зарубіжного досвіду. На їх 

думку, обов'язково слід враховувати, що підприємства перехідного періоду - це 

підприємства вже не соціалістичні, але ще й не ринкові. Слід відмітити 

змістовні роботи В. Данюка, який пропонує авторську модель фахівця з 

управління персоналом і економіки праці, що є дуже актуальним в умовах 

становлення нових соціально-трудових відносин та формування трудового 

менталітету працівників. О.А.Грішнова та О.О.Наумова пропонують сучасні 

підходи до ефективного оцінювання працівників. Питанням формування і 



функціонування системи управління персоналом та ролі стратегічного 

управління персоналом присвячені роботи Лукін  Н.Д. і Петрової І.Л. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі госпадарювання 

проблемою, що стоїть перед українськими підприємствами, є створення 

ефективних служб управління персоналом, що відповідають вимогам сучасних 

концепцій управління персоналом, власних ефективних систем навчання, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, в тому числі робітників 

промислових підприємств, так як створена в радянські часи система їх 

професійної підготовки практично ліквідована.  Невирішеною проблемою 

української моделі управління є інтуїтивний метод пошуку оптимальних 

рішень у сфері управління персоналом. І такий підхід є недостатнім й не 

раціональним. Український менеджмент з кожним роком все більше 

намагається впроваджувати західні схеми управління, не завжди враховуючи 

особливості місцевого менталітету, а  мотивація персоналу є на даний момент 

найбільш важливою темою в українському менеджменті. У багатьох компаніях 

не розроблена до кінця система мотивацій та стимулювання персоналу. 

Сьогодні відбувається усвідомлення її необхідності, однак помилки, що 

допускаються українським менеджментом, вельми характерні і типові: 

керівництво часто намагається економити на співробітниках, виплачуючи, 

наприклад, бонус в кінці року, а не в кінці кожного місяця; при анонсуванні про 

виплату премії або бонусів, сума виплат не оголошується; зневага 

працівниками нижчої ланки: в силу поширеного упередження про те, що вони 

легко можуть бути замінені, їх оклад нерідко складає в 10-15 разів менше 

ставки працівників вищого рангу; несвоєчасна виплата заробітних плат;  оклад 

кожного найманого робітника обговорюється в індивідуальному порядку, що 

порушує сформоване співвідношення між оплатою персоналу різних рівнів; 

серед засобів мотивації праці переважає система штрафів; несприятливі умови 

праці; виплата зарплат у конвертах.  

Саме через вище зазначені проблеми та помилки в управлінні менеджери 

все частіше бажають працювати в західних компаніях або їх представництвах в 



Україні, так як система оплати праці, мотивації та стимулювання праці в них 

більш прогресивна, ніж у вітчизняних компаніях. 

Взагалі заробітна плата у світі на рівні вищого керівництва та 

менеджменту компаній не однакова, це видно із таких розрахунків. Якщо  

середню зарплату менеджерів в Україні прийняти за 100%, то у Словаччині 

вище керівництво компаній отримує навіть менше, ніж в Україні – лише 91%  

прийнятої величини. Але угорський менеджер заробляє на 58% більше, ніж 

наш, румунський – на 60%, англійський – на 10%, польський – на 107%, 

американський – на 127%, німецький – на 158% [3]. 

Для того, щоб забезпечити ефективність управління персоналом на 

підприємстві, вітчизняні менеджери використовують зарубіжні концепції та 

методи управління персоналом. Досить поширеною є американська і японська 

моделі управління персоналом, тому що зараз школи управління США та 

Японії вважаються провідними в світі і розглядаються в інших країнах як 

своєрідний еталон розвитку менеджменту. При полярних відмінностях між 

ними, проте, є певна подібність: обидві школи основну увагу приділяють 

активізації людського фактора (використовуючи, однак, різні форми і методи), 

постійним інноваціям, диверсифікації випущеної продукції та послуг, 

розукрупнення великих підприємств і помірної децентралізації виробництва; 

орієнтуються на розробку і реалізацію довгострокових стратегічних планів. У 

той же час, незважаючи на зовнішню схожість, ці дві управлінські школи 

мають особливості, зумовлені специфікою соціально - економічного розвитку 

їхніх країн. Японський менеджмент можна охарактеризувати як прагнення до 

поліпшення людських взаємин, яке включає в себе: узгодженість, моральні 

якості службовців, стабільність зайнятості і гармонізацію відносин між 

робітниками і керуючими. В США тільки вертикальна кар'єра вважається  

традиційно успішної. Звичайною практикою є відправка на пенсію працівників, 

які працювали в компанії 20-25 років, якщо навіть вони і не досягли пенсійного 

віку. Таким способом керівництво компаній прагне створити умови для 

службового зростання молодих спеціалістів і утримати їх у своїй організації. У 



Японії працівники зазвичай трудяться все життя на одному підприємстві, а 

будь-який перехід в іншу організацію розглядається як неетичний вчинок. 

Кар'єра японського фахівця частіше носить горизонтальний характер. Це 

дозволяє фірмі покращувати систему горизонтальних зв'язків між відділами та 

службами, підготовляти професіоналів широкого профілю, вирішувати 

проблему взаємозамінності, покращувати моральний клімат в колективі.  

У табл.1 показано порівняння японської та американської моделей 

управління персоналом, що дозволяє виділити переваги і недоліки кожної з 

них[2]. 

Порівнявши японську та американську моделі управління персоналом, ми 

можемо зробити висновок, що кожна з них орієнтується на національний 

характер співробітників. Саме тому нам  не підійде модель американського 

менеджменту, в якій акцент робиться на матеріальний успіх, рішучість, 

схильність до ризику, індивідуалізм. Українцям  не зовсім властива і японська 

модель менеджменту, що базується на надзвичайній любові японців до роботи, 

для якої характерний постійний наголос на активізацію колективу і 

колективних дій, формування корпоративного духу, тісний зв'язок  особистої 

діяльності з діяльністю колективу, орієнтацію на постійні нововведення, певну 

клановість у відносинах між управлінськими працівниками.  

В українській моделі менеджменту у центрі повинна стояти 

людинаи(лідер). Основу українського стратегічного менеджменту повинен 

становити механізм управління організацією "за цілями і результатами", який 

реалізує основоположні принципи соціального управління: ціле покладання, 

зворотний зв'язок за результатами діяльності, ціле орієнтованих мотивацію 

активної праці працівників. Змістовне наповнення самого стратегічного 

менеджменту,    покликано     сформувати     високоефективний        механізм 

управління будь-якою організацією, який повинен відрізнятися жорсткістю та 

демократичністю  одночасно.  Жорсткість необхідна, щоб змінити ментальність 

  



Таблиця 1 

Порівняльна характеристика японської та американської моделей 

управління персоналом 
Критерій Японська модель Американська модель 

1. Характер прийняття 
управлінських рішень 

Прийняття рішень по 
принципу консенсусу 

Індивідуальний принцип 
прийняття рішень 

2. Відповідальність колективна індивідуальна 

3. Характер контролю колективний Індивідуальний контроль 
керівника 

4. Оцінка результатів 
діяльності керівника 

Уповільнені оцінка роботи 
працівників і службове 
зростання 

Швидка оцінка результату і 
прискорене просування по 
службі 

5. Спрямованість 
управління 

Орієнтація управління на 
групу, підвищена увага до 

людини 

Орієнтація управління на 
окрему особу, увага до людини 

як до виконавця 
6. Оцінка результатів 
діяльності керівника 

Уповільнені оцінка роботи 
працівників і службове 
зростання 

Швидка оцінка результату і 
прискорене просування по 
службі 

7. Оцінка якостей 
керівника 

Уміння здійснювати 
координацію дій і 
контролювати 

Професіоналізм і ініціатива 

8.спрямованість 
управління 

Орієнтація на групу Орієнтація управління на 
окрему особу 

9.Оцінка результатів 
діяльності персоналу 

Досягнення колективного 
результату 

Досягнення індивідуального 
результату 

10.Відносини з 
підлеглими Неформальні формальні 

11.  Кар’єра Враховуючи вік, вислугу, 
лояльність фірми 

Враховуючи індивідуальні 
якості 

12. Оплата праці За показниками роботи 
групи, стажу 

За індивідуальними 
показниками 

13. Термін зайнятості на 
фірмі Найм на все життя За контрактом, 

короткостроковий найм 

14. Штатний розклад 
Відсутність чітко визначених 

посад і завдань усередині 
організації 

Функціональна 
підпорядкованість і чіткі межі 

повноважень 
15.Підвищення 
кваліфікації На робочому місці Окремо за спеціальними 

програмами підготовки 
 

трудових відносин і повернути їх у цивілізоване русло за доступний проміжок 

часу. Демократичність же повинна виходити з демократичної сутності 

українців і суворої необхідності сприяти розкриттю досі схованого творчого 

потенціалу основної маси працівників. 



Висновки. Отже, використання зарубіжного досвіду, концепцій і 

технологій може принести велику користь тільки в тому випадку, якщо це 

дійсно прогресивний досвід і якщо він використовується з урахуванням 

конкретних умов, в яких знаходиться конкретне підприємство. Для створення і 

реалізації "власної" моделі менеджменту, яка дасть можливість отримати 

найвищий результат в умовах економічного розвитку України, необхідно 

систематично вивчати прогресивну управлінську практику вітчизняних 

підприємств. При цьому особливо необхідно приділяти увагу культурним і 

соціально - історичним факторам, що зумовили або вплинули на розвиток 

ефективних управлінських систем, а також  вивчати передову управлінську 

практику за кордоном.  
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