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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

У статті розглядаються теоретичні підходи до визначення поняття антикризового управління 
з метою систематизації напрямів дослідження. Оскільки сучасне розуміння антикризового управ-
ління має досить неоднорідне і багатозначне тлумачення, практичні рекомендації рекомендацій із 
розроблення та реалізації систем антикризового управління характеризуються теоретичною неви-
значеністю та необґрунтованістю. Зважаючи на те, що головною метою антикризового управління 
є створення умов для стійкого функціонування підприємства, сфери або національної економіки, 
то цілі антикризового управління варіюватимуться залежно від типу фінансової системи об’єкта 
управління. Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття антикризового управління дав змогу 
систематизувати класифікацію методів антикризового управління підприємствами і запропонувати 
два напрями їх застосування: діагностичні методи та методи управління кризовою ситуацією.
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Постановка проблеми. Головною метою анти-
кризового управління є створення умов для стійкого 
функціонування підприємств на ринку, незважаючи 
на будь-які економічні, політичні і соціальні перетво-
рення в країні, розроблення стратегічних альтернатив 
на основі прогнозування та передбачення розвитку 
ситуації, уникнення фінансових проблем та подолання 
загрози банкрутства з найменшими втратами, упро-
вадження інноваційних змін у діяльність [4]. Проте 
поняття антикризового управління досить неоднорідне 
та багатозначне, оскільки, з одного боку, під ним розу-
міється управління підприємством, сферою або націо-
нальною економікою в умовах загальної кризи еконо-
міки, з іншого – управління підприємством, сферою 
або національною економікою, що потрапили в кри-
зову ситуацію внаслідок незадовільного менеджменту; 
також розуміється управління підприємством, сферою 
або національною економікою на порозі банкрутства 
або ж у період банкрутства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зага-
лом як зарубіжні, так і вітчизняні науковці (А.А. Бог-

данов, В.О. Василенко, А.С. Гальчинський, Е. Дюрк-
гайм, Д.Т. Жовтун, A.Б. Зверинцев, В.С. Капустін, 
C.В. Михайлов, В.Л. Романов, Г. Спенсер, Г. Ханов, 
М.І. Пірен, Г.Г. Почепцов, А.Д. Чернявський) розгляда-
ють антикризове управління як макроекономічну про-
блему та значну увагу у їхніх дослідженнях приділено 
антикризовому управлінню підприємствами державної 
та приватної форм власності.

Формулювання цілей статті. Метою пропоно-
ваного дослідження є теоретичний аналіз підходів до 
визначення поняття антикризового управління для сис-
тематизації напрямів подальших досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне розуміння 
антикризового управління має досить неоднорідне і 
багатозначне тлумачення. В одному випадку під ним 
розуміють управління на державному, регіональному, 
локальному рівнях в умовах загальної системної кризи, 
яка спостерігається в країні; у другому – управління 
регіоном або підприємством, викликане кризовими 
явищами в результаті незадовільного ведення систем 
регіонального менеджменту; у третьому – управління 
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підприємством на порозі банкрутства; у четвертому – 
у період банкрутства. Різне трактування одного і того 
самого поняття призводить до теоретичної невизначе-
ності і необґрунтованості практичних рекомендацій із 
розроблення та реалізації систем антикризового управ-
ління [1, c. 8].

П. Шрівастава та Ф.Е. Удвадіва з Університету 
Південної Каліфорнії визначають антикризове управ-
ління як систему попереднього аналізу, в основі якого 
лежить прогнозування майбутніх криз [15]. В.Т. Кумбс 
з Університету Східного Іллінойсу визначає антикри-
зове управління як процес запобігання або зменшення 
шкоди, яку може завдати криза організації та її зацікав-
леним сторонам. Цей процес він поділяє на три етапи: 
докризовий (попередження та підготовки), реагування 
на кризу (фактичне реагування на кризу) та післякри-
зовий (підготовка до наступної кризи та виконання 
зобов’язань, узятих під час кризи) [12]. 

Л.К. Комфорт зазначає, що ефективна система 
антикризового управління є динамічною міжорганіза-
ційною системою, яка характеризується чотирма осно-
вними пунктами прийняття рішень: виявлення ризику; 
визнання та інтерпретація ризику для безпосереднього 
контексту; дослідження кризи на різних рівнях її про-
яву; самоорганізація та мобілізація колективної сис-
теми реагування громади [21].

У спільній роботі Дж. Банді, М.Д. Пфаррера, 
К.Е. Шорта та В.Т. Кумбса антикризове управління 
описується з двох перспектив. Перша перспектива, яку 
визначають як внутрішню, зосереджена на внутріш-
ньоорганізаційній динаміці управління ризиками, 
складністю та технологіями [7; 14; 23; 27]. У такому 
контексті антикризове управління передбачає коор-
динацію складних технічних та реляційних систем, 
а також організаційних структур для запобігання 
виникненню ситуації, зменшення впливу та вивчення 
кризи. На противагу цьому друга перспектива, яка 
визначається як зовнішня, зосереджена на взаємодії 
організацій та зовнішніх зацікавлених сторін, пере-
важно спираючись на теорії соціального сприйняття 
та управління враженнями [8; 13; 25]. Згідно із цим 
баченням, антикризове управління передбачає фор-
мування сприйняття та координацію із зацікавленими 
сторонами для запобігання, вирішення та виходу з 
кризи [9]. 

Т. Каракьоше визначає антикризове управління 
як процес прийняття необхідних заходів для попе-
редження загроз функціонування підприємства [19]. 
У дослідженнях О. Челіккана антикризове управління 
вимагає заздалегідь визначених заходів для подолання 
кризи, метою яких є запобігання можливим негатив-
ним наслідкам [11].

С. Їлмаз зазначає, що хоча антикризове управління 
не здатне повністю запобігти кризі, проте може допо-
могти вийти із цієї несподіваної ситуації з мінімаль-
ними збитками [29].

А. Байдаш уважає, що антикризове управління – це 
процес виявлення та аналіз можливих кризових ситу-

ацій [6]. На думку Т. Карааача, головною метою анти-
кризового управління є планована підготовка до кризо-
вих етапів, проте некоректне антикризове управління 
може саме по собі призвести до кризи.

С.М. Пірсон визначає антикризове управління як 
реакцію на можливу кризову ситуацію, визначення та 
оцінку ознак кризи та процес прийняття і здійснення 
необхідних заходів для подолання кризи з наймен-
шими втратами [23].

На думку М.Ш. Шімшек, антикризове управління – 
це швидке та ефективне прийняття нових рішень, що 
якнайшвидше здатні нормалізувати відхилення [26]. 
Е. Карабулут уважає, що антикризове управління –  
це здатність підприємства діяти ефективно та швидко  
у ситуаціях, що негативно впливають на його діяль-
ність [16].

Ф. Кюскю зазначає, що в умовах антикризового 
управління визначальними чинниками є сфера діяль-
ності підприємства, умови середовища, фінансові мож-
ливості, організація, структура, менталітет управління, 
ефективність спілкування, організаційний клімат тощо. 
Багато чинників можуть бути визначальними [19].

У дослідженнях А. Каракая антикризове управ-
ління описується як структурний елемент стратегіч-
ного управління. Оскільки криза характеризується 
попередніми ознаками, антикризове управління буде 
ефективним настільки, наскільки керівництво може 
передбачити ознаки кризи. Тому менеджмент підпри-
ємства повинен реагувати системно на всі ознаки та 
застосовувати комплекс систематичних заходів щодо 
запобігання або зменшення її наслідків. В умовах анти-
кризового управління, в умовах сильної невизначеності 
та конкуренції, спричиненої кризою, вибір та реаліза-
ція відповідних стратегій є одним із найефективніших 
чинників, що визначають антикризове управління [17]. 

Ш. Оз-Альп також визначає антикризове управ-
ління як частину стратегічного управління, додаючи, 
що для успішної діяльності підприємства, необхідною 
умовою є зменшення невизначеності її керівництвом 
[22]. У таких умовах важливими є методи прогнозу-
вання кризи, методи розрахунків ризику та методи ана-
лізу середовища функціонування [20].

Проте у цьому аспекті важливим є не лише збір 
інформації про діяльність, організацію та чинники 
навколишнього середовища, а й обробка та викорис-
тання цієї інформації у процесах прийняття рішень [10].

Оскільки повільний процес прийняття рішень не 
підходить для швидко мінливих умов навколишнього 
середовища, система стратегічного управління підви-
щить ефективність рішень, забезпечуючи швидкість та 
гнучкість процесу прийняття рішень у невизначених 
умовах навколишнього середовища [5].

Таким чином, підходи до визначення антикризового 
управління можна класифікувати за такими напря-
мами: 1) упереджувальні механізми; 2) новаторський 
варіант виходу з кризи; 3) відновлювання платоспро-
можності та фінансової стійкості; 4) виробничі відно-
сини на рівні підприємства. 
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Залежно від трактування поняття антикризового 
управління визначається й мета, що реалізовується 
внаслідок такого типу управління: відновлення фінан-
сової рівноваги підприємства та мінімізація обсягів 
зниження його ринкової вартості, зумовленого фінан-
совими кризами; вирівнювання диспропорцій внутріш-
ніх і зовнішніх параметрів підприємства; забезпечення 
фінансової стабілізації (стійкості) підприємств; забез-
печення життєдіяльності підприємства; розроблення 
та впровадження таких управлінських механізмів, які 
дадуть змогу зберегти життєздатність підприємства в 
процесі розвитку будь-яких типів криз [2]. 

Висновки. Зважаючи на те, що головною метою 
антикризового управління є створення умов для стій-
кого функціонування підприємств на ринку, незва-
жаючи на будь-які економічні, політичні і соціальні 
перетворення в країні, то цілі антикризового управ-
ління підприємством будуть варіюються залежно від 
типу фінансової системи підприємства: розроблення 
стратегічних альтернатив на основі прогнозування та 
передбачення розвитку ситуації, уникнення фінансо-
вих проблем та подолання загрози банкрутства з най-
меншими втратами, упровадження інноваційних змін 

у діяльність. В умовно стабільній системі метою анти-
кризового управління є діагностика показників діяль-
ності підприємства з метою своєчасного виявлення 
проявів кризових явищ. У системі з проявом кризових 
явищ антикризове управління спрямоване на локалі-
зацію виявлених криз, подолання їхнього негативного 
впливу і відновлення докризових показників. У загаль-
нокризовій системі метою антикризового управління 
є управління підприємством в умовах тривалої кризи. 
Кожна модель антикризового управління має відпо-
відні етапи, реалізація яких покликана максимально 
нівелювати негативний вплив кризових явищ на діяль-
ність підприємства. Аналіз методів антикризового 
управління дав змогу систематизувати класифікацію 
методів антикризового управління підприємствами і 
запропонувати два напрями їх застосування: діагнос-
тичні методи (методи моніторингу, системного аналізу, 
аудиту, виявлення ризиків і оцінка поточного стану) і 
методи управління кризовою ситуацією (система залу-
чення та підготовки антикризових фахівців та сукуп-
ність методів, інструментів і заходів антикризового 
управління, які застосовуються під час активного анти-
кризового управління). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В статье рассматриваются теоретические подходы к определению понятия антикризисного управления в 
целях систематизации направлений исследования. Поскольку современное понимание антикризисного управле-
ния имеет достаточно неоднородное и многозначное толкование, практические рекомендации по разработке и 
реализации систем антикризисного управления характеризуются теоретической неопределенностью и необо-
снованностью. Учитывая, что главной целью антикризисного управления является создание условий для устой-
чивого функционирования предприятия, сферы или национальной экономики, цели антикризисного управления 
будут варьироваться в зависимости от типа финансовой системы объекта управления. Анализ теоретиче-
ских подходов к определению понятия антикризисного управления позволил систематизировать классификацию 
методов антикризисного управления предприятиями и предложить два направления применения: диагностиче-
ские методы и методы управления кризисной ситуацией.

Ключевые слова: антикризисное управление, финансовая устойчивость, экономический кризис, государ-
ственное регулирование, макроэкономика.
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THEORETICAL ASPECTS  
OF DEFINITION OF THE CONCEPT OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT

The article is devoted to the theoretical approaches to defining the concept of crisis management in order to system-
atize research areas. Taking into account, that the modern understanding of crisis management has a rather heteroge-
neous and ambiguous interpretation, practical recommendations for recommendations for the development and imple-
mentation of crisis management systems are characterized by theoretical uncertainty and unfoundedness. In one case, 
anti-crisis management is considered as management at the state, regional, local levels in the general systemic crisis that 
is observed in the country; in another as management of the region or the enterprise caused by the crisis phenomena as 
a result of inappropriate providing of regional management; in the third case as a management of the enterprise on the 
verge of bankruptcy or in the period of bankruptcy. In a conditionally stable system, the purpose of anti-crisis manage-
ment is to diagnose the performance of the enterprise in order to identify the sights of crisis phenomena. In a system with 
the sights of crisis phenomena, anti-crisis management is aimed to localize the identified crises, overcoming its negative 
impact and restoring pre-crisis indicators. In the general crisis system, the purpose of anti-crisis management is to man-
age the enterprise in a prolonged crisis. Each model of crisis management has appropriate stages, the implementation of 
which is aimed to minimize the negative impact of crisis phenomena. Considering the main purpose of crisis management 
as a creation of conditions for the sustainable operation of the enterprise, sector or national economy, the objectives of 
crisis management will vary depending on the type of financial system of the object of management. The analysis of theo-
retical approaches of the definition of the concept of crisis management allowed to systematize the classification of crisis 
managements methods of enterprises and to offer two directions of their application: diagnostic methods and methods of 
crisis management. Summarizing all modern approaches, the main purpose of anti-crisis management is to create condi-
tions for sustainable operation of enterprises in the market, despite any economic, political and social transformations in 
the country, to develop the strategic alternatives based on forecasting, avoiding financial problems and overcoming the 
threat of bankruptcy with minimal losses. 

Key words: crisis management, financial stability, economic crisis, state regulation, macroeconomics.


