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Антикризове управління підприємством – 
нове явище для економіки України, що забез-
печує стабільність функціонування підпри-
ємства. Поява антикризового управління 
зумовлена необхідністю фінансового оздо-
ровлення численних підприємств, що функці-
онують у стані неплатоспроможності або у 
стані кризи та потребують управління, яке 
орієнтоване на виведення підприємства з 
цього стану.
ключові слова: антикризова діяльність, 
попередження, локалізація та ліквідація 
кризи.

Антикризисное управление – новое поня-
тие для экономики Украины, что отражает 
производственные отношения на уровне 
предприятия. Появление антикризисного 
управления обусловлено необходимостью 
финансового оздоровления многочисленных 

предприятий, функционирующих в состоя-
нии неплатежеспособности или в состоя-
нии кризиса и требуют управления, кото-
рое ориентировано на вывод предприятия 
из этого состояния.
ключевые слова: антикризисная деятель-
ность, предупреждение, локализация и лик-
видация кризиса.

Crisis management now – a new concept for 
the economy of Ukraine, which reflects industrial 
relations at the enterprise level. The emergence 
of crisis management due to the need of financial 
recovery of many companies operating in a state 
of insolvency or in crisis and require manage-
ment that is focused on the withdrawal of enter-
prises of this state.
Key words: anti-crisis activities, prevention, 
localization and liquidation crisis.

Постановка проблеми. Незалежно від плин-
ності і змінюваності ринкового середовища, ефек-
тивність здійснення підприємницької діяльності 
визначає потребу у реалізації управлінських 
рішень, що дозволяють підприємствам долати 
навіть будь-які кризові явища. 

Даниною певної моди у менеджменті можна 
вважати твердження значного числа науковців 
про те, що сукупність дій із визначення імовірності, 
виявлення і ліквідації кризи на підприємстві – це 
антикризовий менеджмент [1-7]. Оскільки анти-
кризова діяльність підприємства відрізняється від 
антикризового управління і є, на нашу думку пер-
шоосновою для управління, то є потреба більш 
глибокого її дослідження.

метою статті є дослідження процесів, що 
виконуються при виявленні і ліквідації кризових 
проявів та станів.

результати дослідження. Антикризова діяль-
ність підприємства є своєрідною специфічною 
сукупністю. Дана діяльність має всі основні ознаки 
господарської діяльності підприємства, але з орі-
єнтацією на виявлення і ліквідацію кризових про-
цесів. Залежно від характеру наявних і можливих 
проблем суб’єкта господарювання антикризова 
діяльність може мати економічне, соціальне, 
виробниче або комерційне спрямування. Протидія 
фінансовим проблемам підприємства потребує 
здійснення відповідних антикризових процесів у 
економічній діяльності суб’єкта господарювання. 
Запобігання трудовим і міжособовим та міжгру-
повим конфліктам на підприємстві має місце у 
рамках соціальної діяльності. Техногенна криза 
передбачає здійснення відповідних дій у виробни-
чій та інноваційній діяльності. Навіть післяпродаж-
ний сервіс та комерційна діяльність потребують 
певних антикризових процесів. Тому, виходячи 
зі своєрідності здійснюваних процесів антикри-

зова діяльність має бути самостійним напрямом у 
діяльності підприємства. 

При цьому, хоча антикризова діяльність і сто-
сується всіх сфер та напрямів діяльності підпри-
ємства і спирається на єдину особливу методо-
логічну основу формалізації відносин та оцінки їх 
ефективності в умовах використання обмежених 
ресурсів, вона здійснює свій вплив через трудові 
ресурси підприємства – соціальну діяльність, а 
також систему планування, організації і контролю 
виконання господарських процесів – економічну 
діяльність (рис. 1).

Здійснення процесів антикризової діяльності 
не може відбуватися без відповідної узгодженої 
координації дій, тобто антикризового управління.

Суб’єкти антикризового управління із відпо-
відною сукупністю функцій слугують надбудовою 
над базисними процесами антикризової діяль-
ності, здійснюють цілеспрямований вплив на ці 
процеси. Антикризове управління на підприєм-
стві характеризується наявністю сукупності форм 
і методів реалізації антикризових процедур, що 
використовуються для конкретного підприємства, 
тобто це специфічна система управління під-
приємством, що має за мету на локалізацію чи 
ліквідацію негативних ситуацій на підприємстві. 
Таким чином, можна констатувати, що антикри-
зова діяльність підприємства є першоосновою 
його антикризового управління і окремою складо-
вою підприємства. 

Діяльність, яка має за мету своєчасне вияв-
лення і усунення кризи – антикризова діяльність, 
на нашу думку, є сукупністю скоординованих у 
певному напрямі дій з попередження, локалізації і 
ліквідації кризових явищ та процесів. Таким чином, 
можна констатувати, що антикризова діяльність 
передбачає виконання сукупностей дій із таких 
напрямів: попередження кризи на підприємстві; 
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локалізація кризи на підприємстві; ліквідація кри-
зових процесів на підприємстві.

Дії із попередження кризи передбачають здій-
снення сукупності процесів із імовірності появи 
кризових виявів, їх можливого спрямування і 
масштабів розповсюдження. Локалізація кризи 
можлива у рамках дій, що спрямовані на визна-
чення реальних масштабів і глибини проникнення 
кризових процесів, реалізації процедур щодо при-
пинення активізації й розширення негативного 
впливу кризи на підприємство. Ліквідація кризи на 
підприємстві здійснюється у рамках санаційних 
процедур організаційно-технічного і фінансово-
інвестиційного спрямування, а за відсутності діє-
вих результатів, ліквідаційних процедур локаль-
ного і загального спрямування для підприємства.

При виконанні дій з напряму «Попередження 
кризи на підприємстві» необхідно виконати такі 
комплекси робіт, як: визначення сценаріїв розвитку 
кризи; прогнозування проявів кризових процесів; 
розробка заходів з попередження кризових явищ 
і процесів; реалізація заходів з попередження 
кризових явищ і процесів; оцінювання результа-
тивності заходів з попередження кризових явищ і 
процесів. 

При визначенні сценаріїв розвитку кризи відбу-
вається: формування сукупності можливих сцена-
ріїв розвитку кризи; обрання найбільш імовірного 
сценарію розвитку кризи; опис ключових ознак 
найбільш імовірного сценарію розвитку кризи; під-
готовка звіту з імовірного сценарію розвитку кризи 
та його ключових ознак. 

Для прогнозування виявів кризових процесів 
необхідно здійснити: розробку і актуалізацію мето-
дів моделювання розвитку кризи; вироблення і 

періодичну актуалізацію системи показників і інди-
каторів кризових явищ; визначення граничних зна-
чень показників і індикаторів кризових процесів; 
розрахунок і періодичну актуалізацію контрольних 
показників кризових явищ і процесів; інтерпрета-
цію результатів розрахунку контрольних показни-
ків; складання звіту з прогнозування появи кризо-
вих процесів. 

У складі комплексу робіт з розробки заходів 
щодо попередження кризових явищ і процесів необ-
хідно здійснити: розроблення концепції подолання 
кризи за напрямами; розроблення плану (про-
екту) антикризових заходів; узгодження основних 
складових плану (проекту) антикризових заходів у 
часі, за ресурсами та виконавцями; затвердження 
плану (проекту) антикризових заходів. 

Найбільш важливим при попередженні кризо-
вих явищ і процесів є комплекс дій щодо реаліза-
ції заходів з попередження кризових явищ і про-
цесів необхідно: розробити концепцію подолання 
кризи за обраними напрямами; організувати вико-
нання плану (проекту) антикризових заходів; фор-
мувати систему контролю параметрів виконання 
плану (проекту) попередження дестабілізації під 
впливом кризових проявів або процесів; створити 
умови для своєчасного і ефективного виконання 
робіт (заходів) антикризового проекту (плану). 

Завершальним комплексом дій з попередження 
кризи є сукупність процедур щодо оцінювання 
результативності заходів з попередження кризо-
вих явищ і процесів. У рамках нього доцільно здій-
снювати: визначення складу об’єктів оцінювання 
результатів попереджувальних дій; встановлення 
меж (нормалей) оцінок показників, що характе-
ризують результати попереджувальних дій; роз-
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рис. 1. місце антикризової діяльності  
у сукупності напрямів діяльності підприємства [8]
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рахунок інтегрального значення результативності 
реалізації попереджувальних антикризових дій; 
формування оціночного висновку. 

Здійснення антикризової діяльності за напря-
мом «Локалізація кризи на підприємстві» перед-
бачатиме виконання комплексів робіт: діагнос-
тика кризових явищ і процесів; розробка заходів з 
локалізації кризи; реалізація заходів з локалізації 
кризи; оцінювання результативності заходів з реа-
лізації кризи. 

На початковому етапі локалізації кризи 
обов’язково проводиться діагностика наявних кризо-
вих явищ і процесів. Для цього необхідно здійснити: 
формулювання мети і визначення об'єкту діагнос-
тики (підприємство в цілому, функціонування окре-
мих підрозділів, виробничі функції, види діяльності 
та ін.); визначення і обґрунтування системи показ-
ників (критеріїв), на основі яких проводиться діагнос-
тування; виконання різних за ступенем складності 
аналітичних процедур; інтерпретування результатів 
розрахунків; кількісну і якісну ідентифікацію стану 
об'єкта на основі обраної системи показників (крите-
ріїв); перевірку результатів діагностики. 

На основі діагностичних даних щодо масш-
табів та глибини проникнення кризових процесів 
у діяльність суб’єкта господарювання необхідно 
здійснити розробку заходів з локалізації кризи. Це 
передбачає виконання таких робіт: розроблення 
концепції подолання кризи за напрямами; роз-
роблення базових положень плану антикризових 
заходів; погодження плану антикризових заходів; 
затвердження плану антикризових заходів.

Головним у процесі боротьби з кризовими яви-
щами є реалізація заходів з локалізації кризи. Хоча 
заходи з локалізації кризи попередньо сплановані 
і врегульовані, але для їхнього виконання необ-
хідно виконати роботи із забезпечення виконання 
спланованих заходів. Серед таких робіт є: органі-
зація виконання плану антикризових заходів; пері-
одичний контроль параметрів і ходу виконання 
плану антикризових заходів; матеріально-технічне 
забезпечення виконання плану антикризових 
заходів; ресурсне забезпечення виконання плану 
антикризових заходів; аналіз динаміки контрольо-
ваних показників; корегування ходу виконання 
плану антикризових заходів. 

Завершальним етапом при локалізації кризи 
є сукупність процесів з оцінювання результатив-
ності заходів щодо локалізації кризи. На основі 
результатів оцінювання визначається комплекс 
подальших дій із локалізації кризи і доцільності 
переходу до фази її ліквідації. До складу комп-
лексу робіт з оцінювання результативності захо-
дів щодо локалізації кризи включають: визна-
чення складу об’єктів оцінювання результатів 
локалізації кризи; встановлення меж (нормалей) 
оцінок показників, що характеризують результати 
локалізації кризи; розрахунок інтегрального зна-

чення результативності локалізації кризи; форму-
вання оціночного висновку. 

Третій напрям антикризової діяльності – «Лік-
відація кризових процесів на підприємстві» за 
сукупностями процесів, що здійснюються, схожий 
з напрямом «Локалізація кризи на підприємстві», 
але має іншу цільову орієнтацію. Якщо при лока-
лізації кризи основна мета виконання робіт поля-
гає у стабілізації стану суб’єкта господарювання і 
недопущення розширення кризи, то при ліквідації 
кризи необхідно підвищувати ефективність діяль-
ності підприємства і усунення негативного впливу 
кризових процесів. На третьому напрямі антикри-
зової діяльності слід здійснювати такі комплекси 
робіт: діагностика динаміки локалізації кризи; роз-
робка заходів з ліквідації кризи; реалізація захо-
дів з ліквідації кризи; оцінювання результативності 
заходів з ліквідації кризи. 

Початковим комплексом робіт з ліквідації кризи 
повинна бути діагностика динаміки локалізації 
кризи. У рамках цього комплексу робіт здійсню-
ється: формулювання мети і визначення об'єкту 
діагностики; визначення системи показників (кри-
теріїв) для діагностування; виконання аналітичних 
процедур; інтерпретування результатів діагнос-
тики; перевірка результатів діагностики.

На основі результатів діагностики динаміки 
процесів з локалізації кризи відбувається комп-
лекс робіт із розробки заходів щодо ліквідації 
кризи. Дані заходи потрібні для упорядкування і 
раціональної організації проведення дій з ліквіда-
ції кризи, встановлення обсягів і узгодження часу 
використання різних ресурсів. До складу даних 
робіт слід включати процеси: розроблення концеп-
ції заходів ліквідації кризи; розроблення базових 
положень плану антикризових заходів з ліквідації 
кризи; погодження плану антикризових заходів з 
ліквідації кризи; затвердження плану антикризо-
вих заходів з ліквідації кризи.

Виходячи зі змісту плану антикризових заходів 
із ліквідації кризи здійснюється реалізація заходів 
із ліквідації кризи. На цьому етапі робіт вживаються 
всі заходи, що забезпечують повну ліквідацію кри-
зових процесів. У складі таких робіт обов’язково 
повинні бути: організація виконання плану заходів 
з ліквідації кризи; періодичний контроль параме-
трів і ходу виконання плану заходів із ліквідації 
кризи; матеріально-технічне забезпечення вико-
нання плану заходів із ліквідації кризи; ресурсне 
забезпечення виконання плану заходів із ліквідації 
кризи; аналіз динаміки контрольованих показників 
плану заходів із ліквідації кризи; корегування ходу 
виконання плану заходів із ліквідації кризи.

Завершальним у загальному комплексі робіт із 
антикризової діяльності, особливо при ліквідації 
кризи на підприємств, є комплекс дій з оцінювання 
результативності заходів щодо ліквідації кризи. 
Ця сукупність робіт найбільш важлива для забез-
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печення подальшої стабільної діяльності підпри-
ємства, визначення способів антикризової діяль-
ності. У складі процесів з даного комплексу робіт 
повинні бути виконані: визначення складу об’єктів 
оцінювання результатів ліквідації кризи; встанов-
лення нормалей оцінок показників, що характе-
ризують результати ліквідації кризи; розрахунок 
інтегрального значення результативності ліквіда-
ції кризи; формування оціночного висновку щодо 
результатів ліквідації кризи.

висновки з проведеного дослідження. Підво-
дячи підсумок, слід констатувати, що антикризова 
діяльність, на нашу думку, складається з трьох 
основних напрямів (попередження кризи на підпри-
ємстві, локалізація кризи на підприємстві, ліквіда-
ція кризових процесів на підприємстві), що у свою 
чергу поділяються на комплекси робіт, за допомо-
гою яких виконуються процеси із протидії кризовим 
виявам. Дані антикризові дії повинні координува-
тися – управлятися, що утворює відповідну сис-
тему антикризового управління. Залежно від цільо-
вої орієнтації антикризової діяльності вона може 
бути упереджуючою – проактивною, або локаліза-
ційною – реактивною. Це і визначає характер анти-
кризового управління – проактивне чи реактивне. 
Ліквідаційні процедури виконуються як у процесі 
упереджуючої, так і локалізаційної діяльності.
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ANTI-CRISIS MANAGEMENT: HOW TO HANDLE AND BASIC PROCESSES

Crisis management is now a new phenomenon for Ukraine's economy, providing stability to the company. The 
emergence of crisis management arose due to the need of financial recovery of many companies operating in a 
state of insolvency or in crisis and require management that is focused to the withdrawal of this state enterprise
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This tendency towards a certain inclination in management statement has been put forward by a significant 
number of scientists that put forward a set of actions that pinpoint the occurrence, identify and eliminate the 
crisis in the company. This whole process is called crisis management. Since the anti-crisis activities of the 
company differ from the crisis management with the latter in our view being a fundamental principle for the 
management; thus there is a need of deeper study.

The aim of this article is to study the processes performed during the detection and elimination of critical 
symptoms and conditions. Depending on the nature of existing and potential future problems, the company’s 
anti-crisis activities may be related to economic, social, industrial or commercial areas. Combating financial 
problems requires the implementation of relevant company processes in the economic crisis of the entity. The 
process of anti-crisis activities cannot be coordinated without proper coordination, i.e. crisis management.

Anti-crisis management in our opinion, consists of three pillars (prevention of crisis in the company, identifying 
thus containing the situation of crisis within the company, liquidation of the crisis processes in the company), 
which in turn are divided into complex stage in which processes are implemented to counter the crisis.

This anticrisis management actions should be coordinated to be properly handled and tackled thus 
forming an appropriate system of crisis management. Depending on the implementation to target anti-crisis 
activities, it can be preventive, meaning – proactive or localized- reactive thus determining the nature of crisis 
management – proactive or reactive. Liquidation procedures are performed in the process of prevention and 
restriction of activities.


