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В рамках цього докладу розглянуто проблематику антикризового 

управління великими підприємствами. Зроблено короткий огляд робіт 

українських і зарубіжних учених, присвячених концептуальним основам 

антикризового управління. Запропоновано загальну систему антикризового 

управління підприємством. 
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In this report we describe the problem of anticrisis management of big enterprises.  A 

short  review of Ukrainian and foreign scientists works devoted to conceptual basis of 

anticrisis management is done. The general system of anticrisis management of 

enterprise is offered. 
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Постановка проблеми. Негативні прояви в світовій економіці так чи 

інакше торкаються кожного підприємства. Саме тому, розробка механізмів 

антикризового управління підприємством в умовах нестабільного економічного 

середовища є актуальним науковим завданням, що потребує ретельного та 

глибокого дослідження.  

Для вирішення зазначеного питання в першу чергу необхідне чітке 

розуміння процесів, що відбуваються на сучасному підприємстві. Це 

обумовлює необхідність розробки підпорядкованої системи заходів, яка 

називається «антикризове управління».  

Огляд останніх публікацій. Проблемам антикризового управління 

присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. При цьому 

вивчення концептуальних основ антикризового управління показало, що 

сучасне розуміння вищезазначеного поняття не є однорідним і однозначним, 

тобто в економічній літературі немає єдиної думки щодо визначення сутності 

поняття «антикризове управління».  

Так, деякі науковці [1] визначають антикризове управління як сукупність 

форм і методів реалізації антикризових процедур стосовно конкретної системи. 

Антикризове управління, на думку цих авторів, є мікроекономічною 

категорією, що відображає виробничі відносини, які складаються на рівні 

підприємства під час його оздоровлення чи ліквідації, а також включають у 

себе превентивні заходи з метою запобігання появі ознак можливого 

банкрутства.  

На думку інших вчених, зокрема О. Крутика та О. Муравйова, антикризове 

управління – це управління в умовах ризику [2, с. 136]. Вони виокремлюють 

такі антикризові заходи: аналіз становища макро-, мікросередовища та вибір 

провідної місії; визначення економічного механізму виникнення кризової 



ситуації та створення системи сканування зовнішнього та внутрішнього 

середовищ з метою раннього виявлення сигналів про загрозу кризи, що 

наближається; стратегічний контролінг і розробка стратегії запобігання кризі; 

оперативна оцінка й аналіз фінансового становища та виявлення можливості 

настання неспроможності (банкрутства) – оперативний контролінг; розробка 

провідної політики в умовах кризи та виходу з неї; постійне врахування ризику 

та розробка заходів щодо його зниження.  

Ще один дослідник – А. Чернявський – також акцентує увагу на тому, що 

головним завданням антикризового управління є розробка найменш ризикових 

управлінських рішень, які дозволили б досягти поставленої мети та результату з 

мінімумом додаткових коштів і негативних наслідків [3, с. 65].  

Г. Курошева [4, с. 6] визначає антикризове управління як сукупність 

зовнішніх і внутрішніх впливів, що забезпечують на всіх стадіях життєвого 

циклу системи відновлення та стабілізацію її роботи (якщо воно перебуває в 

кризовому стані) чи запобігання гальмуванню (не зниження) темпів або обсягів, 

де наявні слабкі ознаки кризового становища. Метою антикризового управління 

вона вважає розробку та реалізацію заходів, що спрямовані на нейтралізацію 

найбільш небезпечних шляхів, які призводять до кризового становища. 

На наш погляд, антикризове управління має включати не тільки 

запобігання ускладненню діяльності, а й охоплювати механізми управління 

підприємством в умовах кризи, а також заходи щодо виходу з неї.  

Згідно з концепцією М. Мескона, антикризове управління – це «процес 

планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для того, аби 

сформулювати та досягти цілі, що стоять перед організацією» [6, с. 324].  

В. Король визначає антикризове управління як здатність фірми 

конструктивно реагувати на зміни, що загрожують її нормальному 

функціонуванню [7]. 

Слід погодитися з думкою Л.О. Лігоненко, яка наголошує на тому, що 

«виживання, тобто можливість існувати якомога довше, є найважливішим 

завданням більшості організацій» [8, с. 17]. Автором визначається, що 



«антикризове управління являє собою спеціальне, постійно організоване 

управління, націлене на найбільш оперативне виявлення ознак кризового стану 

та створення відповідних передумов для його своєчасного подолання з метою 

забезпечення відновлення життєздатності окремого підприємства, недопущення 

виникнення ситуації його банкрутства».  

Об'єкт антикризового управління – виникнення та поглиблення кризи 

розвитку підприємства, її усунення та запобігання. 

Антикризове управління – категорія мікроекономічна, відображає 

виробничі відносини, що складаються на рівні підприємства під час його 

оздоровлення або ліквідації.  

Виклад основного матеріалу. Отже, аналізуючи наявні визначення 

сутності терміна «антикризове управління», нами відзначено, що цілковитої 

єдності думок немає. Але можна виокремити три основні підходи наукових 

визначень цього терміна, що відображено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Основні підходи до визначення сутності терміна «антикризове 

управління» 
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Слід відзначити, що розглядаючи сутність терміна «антикризове 

управління» всі дослідники погоджуються в одному, що антикризове 

управління – це специфічне управління, яке потребує застосування спеціальних 

прийомів, форм і технологій менеджменту. 

На нашу думку, тільки комплексний підхід до визначення сутності 

антикризового управління як з макро-, так і з мікроекономічної точки зору, що 

охоплює засоби та методи управління процесами запобігання, управління в 

умовах кризи, а також передбачає певні заходи щодо виходу з кризової 

ситуації, дозволить побудувати дієву систему антикризового управління 

підприємством, яка відповідає сучасним умовам господарювання. При цьому 

головною метою антикризового управління є забезпечення стабільного 

становища на ринку на основі запобіжних стратегічних заходів. 

 На основі вивчення економічної літератури [6] нами виокремлені такі 

інструменти антикризового управління: кризис-менеджмент, стратегічне 

управління, ризик-менеджмент , реінжиніринг, бенчмаркінг, реструктуризація, 

санація (рис. 2).  

 

Рис. 2. Управлінські інструменти антикризового управління 
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Кризис-менеджмент – це управління фінансовою неспроможністю й 

управління процесом фінансового оздоровлення підприємств.  

Менеджмент банкрутства – управління судовою і добровільною ліквідацію 

підприємства.  

Стратегічне управління – управління, спрямоване на реалізацію стратегії 

розвитку підприємства відповідно до змін умов зовнішнього середовища. 

Ризик-менеджмент – управління ризиками, спрямоване на зниження 

збитків від можливих негативних ситуацій у діяльності підприємства. 

Реінжиніринг – перехід управління від окремих операцій до 

міжфункціональних бізнес-процесів.  

Антикризовий реінжиніринг – запобігання банкрутству на основі ліквідації 

збиткових підрозділів, удосконалення організації виробництва і праці, продаж 

частини майна, зменшення необов'язкових витрат, реорганізація фінансів.  

Бенчмакінг – програмно-цільове управління інвестиційними, 

інноваційними та маркетинговими проектами на основі ринкової оцінки 

конкурентних позицій фірми. Вивчення досвіду конкурентних можливостей 

однотипових фірм і впровадження у виробництво кращих зразків технологій. 

Санація (від лат. sanare – «видужання», «оздоровлення») – це система 

заходів, що здійснюються для запобігання банкрутству підприємств і 

оздоровлення фінансово-господарського становища боржника.  

Метою санації є покриття поточних збитків і усунення причин їх 

виникнення, збереження ліквідності та платоспроможності підприємства, 

скорочення усіх видів заборгованості, покращання структури оборотного 

капіталу. 

На основі розглянутих вище функцій та принципів здійснення 

антикризового управління, а також управлінських інструментів ми пропонуємо 

загальну систему антикризового управління підприємством, яка в загальному 

вигляді матиме такий вигляд (рис. 3). 



Таким чином, розглядаючи антикризове управління як специфічний вид 

управління, виникає необхідність застосування комплексних всебічних методів. 

При цьому, як свідчить практика, найбільш ефективні управлінські 

рішення в сфері антикризового управління, розроблені та використані 

підприємством у попередньому періоді, не завжди можна повторно 

застосовувати на наступних етапах його господарської діяльності.  

Як зазначають більшість вчених [2; 3; 5; 8; 9; 10], насамперед це пов’язане 

з життєвим циклом підприємства (тобто сукупністю стадій, які проходить 

підприємство протягом своєї життєдіяльності від створення до ліквідації, кожна 

з яких характеризується певною системою стратегічних цілей і завдань, 

змінами внутрішніх умов функціонування підприємства та його зовнішнього 

оточення. 

Тому модель антикризового управління повинна бути високодинамічною 

та враховувати зміну факторів зовнішнього середовища, потенціалу 

формування власних фінансових ресурсів, темпів економічного розвитку, форм 

організації виробничої та фінансової діяльності, фінансового стану та інших 

параметрів функціонування підприємства.  
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Рис. 3. Загальна система антикризового управління  

підприємством хімічної промисловості 

 

Отже, підводячи підсумок, слід відзначити неабияку важливість 

правильного розуміння сутності антикризового управління через його 

виключну роль у процесі здійснення господарської діяльності сучасних 

підприємств. 
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Problem definition. Negative signs in the world economy, this or that way, 

influence every enterprise. That’s why the elaboration of anticrisis management 

mechanisms by the enterprise in the conditions of unstable economic environment is 

vital scientific matter which needs rational and deep investigation. 

To solve the above-mentioned task it is necessary, first of all, to have clear 

understanding of these processes that take place at the up-to-date enterprise. It 

denotes the necessity of the development of subordinate system of undertakings 

which is called anticrisis management.  

Review of recent publications. Deep and comprehensive analysis of anticrisis 

management components is set forth in tractates of  Koshkin V.I. [1], Krutic A.B. [2], 

Chernyavsky A.D. [3], Kurosheva G.M [4], Korol V.S. [7], Ligonenko L.O. [8] and 

others. 

 


