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Анотація 
Метою статті є висвітлення антикризового управління як постійно діючої системи заходів, 

спрямованих на забезпечення нормального функціонування підприємства як у короткій, так і у 

довгостроковій перспективі. 
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Abstract 

The article is to highlight the crisis management as a permanent system of measures to ensure the normal operation 

of the business both in the short and in the long run. 

Keywords: crisis management , crisis enterprises , principles of crisis management. 

 

Теорії криз, їх прогнозування виходять з того, що кризи є невід’ємним етапом циклічного 

розвитку системи. Останніми роками більшість країн світу охопила глобальна фінансово-

економічна криза, не оминула вона й Україну. Складність полягає в тому, що економічна система 

нашої країни відноситься до транзитивних економік, тобто перебуває в стадії всеохоплюючих 

трансформаційних змін. Характерними рисами такої системи є кризовість та інституційна 

нерівновага. Тобто, з точки зору економічної теорії, можна стверджувати, що українські 

підприємства були більш схильні до настання кризових явищ, наслідком чого стали 

неплатоспроможність та масове банкрутство вітчизняних підприємств. Тому ефективне 

антикризове управління стало однією з найважливіших проблем управління. 

В економічній літературі існують різні підходи до визначення поняття антикризового 

управління підприємством. Одні дослідники вважають його специфічним типом управління, 

спрямованим на виявлення ознак кризових явищ та створення відповідних передумов для їх 

своєчасного запобігання, послаблення, подолання з метою забезпечення життєдіяльності суб'єкта 

підприємницької діяльності, недопущення ситуації його банкрутства [1].  

На думку інших авторів, антикризове управління має місце тоді, коли у підприємства вже 

виникли певні фінансово-економічні проблеми. Таке антикризове управління розглядається як 

сукупність форм і методів реалізації антикризових процедур щодо конкретного підприємства-

боржника [2]. Ще одним варіантом розгляду антикризового управління як реакції на зовнішні 

впливи є визначення його як здатності підприємства конструктивно реагувати на зміни, що 

загрожують його нормальному функціонуванню [3]. 

Представлені вище визначення поняття антикризового управління є ілюстрацією можливого 

двоякого підходу до трактування терміну «антикризовий». Буквальне його визначення як «проти 

кризи» може означати як запобігання можливій кризі ще до її виникнення, так і усунення 

негативних наслідків кризових явищ, що вже мають місце на підприємстві. На нашу думку, 

логічним і доцільним є поєднання цих двох підходів, оскільки вони доповнюють один одного і 

дозволяють менеджменту підприємства за будь-яких обставин робити усе можливе для 

покращання фінансового стану та посилення ринкових позицій суб’єкта господарювання. Тому 

будемо розглядати антикризове управління як постійно діючу систему заходів, спрямованих на 

забезпечення нормального функціонування підприємства як у короткій, так і у довгостроковій 

перспективі Антикризове управління потрібно розглядати як певну систему управління 

підприємством, яка повинна мати комплексний характер і спрямовуватися на запобігання чи 

усунення несприятливих для бізнесу явищ шляхом використання всього потенціалу сучасного 

менеджменту, розробки і реалізації на підприємстві спеціальної програми, що має стратегічний 

характер, дозволяє усунути тимчасові труднощі, зберегти і примножити ринкові позиції суб’єкта 

господарювання за будь-яких обставин. 
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Оскільки ми розглядаємо антикризове управління на підприємстві як постійно діючу систему, то її 

функціонування пов’язане з прийняттям значної кількості управлінських рішень. Антикризові 

управлінські рішення, на думку дослідників, мають прийматися на основі достовірної інформації, їх 

масштаб і спрямованість мають відповідати типу кризи на підприємстві та швидкості її поширення, 

рішення різних суб’єктів антикризового управління мають узгоджуватися між собою. Кожне рішення 

має обиратися як оптимальне з декількох можливих варіантів, спрямовуватися на конкретного 

виконавця і доводитися у зрозумілій для нього формі, прийняті рішення мають виконуватися в 

максимально можливому обсязі. Порушення вказаних принципів не дозволить отримати очікуваних 

ефектів від антикризових заходів або навіть може призвести до поглиблення кризи на підприємстві. 

Система антикризового управління на підприємстві має виконувати 3 групи обов’язкових 

функцій: 

а) виявлення ознак кризи, їх класифікація та встановлення ступеня наявного чи потенційного 

негативного впливу кризових явищ на фінансово-господарський стан та ринкові позиції суб’єкта 

господарювання; 

б) вибір інструментів антикризового управління, застосування яких буде оптимальним для того 

типу і ступеня кризи, що має місце на даному підприємстві, підбір виконавців антикризових 

заходів та узгодження їх дій з метою досягнення синергетичного ефекту; 

в) реалізація заходів антикризового управління, контроль за їх ефективністю та внесення 

необхідних корегувальних змін в програму антикризових дій[4]. 

Усі зазначені групи функцій є однаково важливими з точки зору ефективного функціонування 

системи антикризового управління на підприємстві. Тому навіть у тих випадках, коли виконання 

вказаних функцій покладено на різних осіб чи різні служби, у структурі підприємства обов’язково 

має бути особа, яка координує і контролює дії усіх суб’єктів антикризового менеджменту (це може 

бути власник підприємства, керівник підприємства чи антикризовий менеджер). 

Висновки 

Значна кількість науковців розглядала сутність “антикризового управління” в своїх 

дослідженнях, як наслідок, відсутність одностайності при визначенні даного поняття та існування 

кількох підходів. Однак, підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що антикризове 

управління є системою управління, що має комплексний характер та спрямована на попередження, 

запобігання кризових явищ і виявлення причин кризи, виду, стадії та закономірностей її 

протікання, можливих сценаріїв розвитку, інструментів по виходу з неї, з метою подальшого 

функціонування підприємства. Дотримання сформульованих основних принципів проведення 

антикризового управління дозволить здійснювати його якомога ефективніше. 
Будь-які антикризові заходи доцільно розробляти і здійснювати на підприємствах не тільки в 

разі настання кризової ситуації, але й для запобігання її виникненню в умовах нормальної 

діяльності.  
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