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Шуміло О. С., Савченко Н. О. Аналіз наукових підходів до визначення суті понять кризи та антикризового 
управління підприємством

У статті проведено компаративний аналіз визначень науковців щодо розуміння суті понять кризи та антикризового управління підприємством. 
У результаті аналізу визначено, що в науковій літературі не існує єдиного розуміння сутності цих понять. У роботі наведено особливості визна-
чень даних понять. Суть кризи визначають як: переламний момент у розвитку змін; момент різкого загострення та неможливості самостійно-
го подолання суперечностей; стадію циклу розвитку підприємства; результат пошкодження внутрішніх механізмів підтримки адаптивності, 
гнучкості та сталості; момент вирішення протиріч, що вимагають швидкого прийняття рішень при дефіциті ресурсів; фазу розбалансованості 
діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва; стан, при якому господарюючий суб’єкт не здатний здійснювати 
фінансове забезпечення своєї господарської діяльності; загрозу неплатоспроможності та банкрутства підприємства. Суть антикризового управ-
ління розуміють як: систему управління підприємством; спеціальне, постійно організоване управління; сукупність методів, прийомів, форм управ-
ління; інструмент стійкого функціонування підприємства; управління з метою передбачення кризи; сукупність управлінських антикризових захо-
дів. На основі проаналізованих особливостей визначень запропоновано авторське визначення кризи та антикризового управління. Також у статті 
визначено завдання антикризового управління підприємством на сучасному етапі розвитку економіки з урахуванням змін зовнішнього середовища.
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Shumilo O. S., Savchenko N. О. Analyzing the Scientific Approaches to Defining the Essence of the Concepts  
of Crisis and Anti-crisis Management of Enterprise

The article carries out a comparative analysis of the definitions by scholars on understanding the essence of the concepts of both the crisis and the anti-crisis 
management of enterprise. As a result of the analysis, it is defined that in the scientific literature there is no single understanding of the essence of these concepts. 
The publication specifies the features of defining these concepts. The essence of crisis is defined as follows: a turning point in the development of changes; mo-
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ment of sharp aggravation and impossibility of independent overcoming contradictions; stage of the enterprise’s development cycle; result of damage to internal 
mechanisms for maintaining adaptability, flexibility and sustainability; moment of resolving the contradictions requiring quick decision-making in terms of scarcity 
of resources; phase of imbalance of the enterprise’s activities and limited opportunities for the influence on the part of its management; situation in which the 
economic entity is not able to carry out financial provision of its own economic activity; threats of insolvency and bankruptcy of the enterprise. The essence of anti-
crisis management is understood as: system of enterprise management; special, constantly organized management; aggregate of methods, techniques, forms of 
management; instrument for sustainable operation of the enterprise; management in order to predict a crisis; aggregate of the managerial anti-crisis measures. 
On basis of the analyzed features of defining, the authors’ own definition of crisis and anti-crisis management is proposed. Also, the article determines the task of 
anti-crisis management of enterprise at the present stage of economic development, taking into account changes in the external environment.
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На діяльність підприємств в умовах ринкової 
економіки впливають зовнішні та внутрішні 
чинники, які визначають її ефективність, при-

бутковість, платоспроможність, ліквідність. Серед 
зовнішніх чинників виділяються: економічна та по-
літична ситуація в країні, зміна валютних курсів, ін-
фляційні процеси, корупція, купівельна спроможність 
населення, падіння обсягів виробництва, а серед чин-
ників внутрішнього середовища підприємства – від-
сутність інноваційної політики підприємства, недолі-
ки в маркетинговій сфері, низький рівень кваліфікації 
працівників та управління на підприємстві тощо. 

У мінливих умовах середовища функціонування 
суб’єктів господарювання можливість виникнення 
кризи збільшується. При цьому, доцільно враховува-
ти, що передумовами виникнення кризових явищ мо-
жуть бути національні, регіональні, галузеві особли-
вості, державна політика, а також розміри підприєм-
ства, організаційно-правова форма господарювання, 
обсяг і структура вкладеного капіталу, тип ринкових 
структур тощо. 

Без належного управління підприємством мо-
жуть бути спровоковані кризові явища, що погіршать 
господарський стан і призведуть підприємство до 
банкрутства. Дієвим засобом виходу з кризового ста-
ну є застосування на підприємствах антикризового 
управління, що сприятиме усуненню та запобіганню 
несприятливих для діяльності підприємства явищ з 
упровадженням у діяльність заходів використання 
зовнішніх і внутрішніх резервів для відновлення при-
бутковості та запобігання банкрутству. 

З огляду на зазначене, питання антикризового 
управління на сьогодні стає актуальним і потребує 
дослідження. 

Над вирішенням проблем антикризового управ-
ління працювало багато вітчизняних і зарубіжних на-
уковців, серед них: Бланк І. О., Бурий С. А., Василен-
ко В. О., Грязнова А. Г., Коляденко І. І., Кавтиш О. П.,  
Лігоненко Л. О., Пожуєва Т. О., Чернявський А. Д., 

Альтман Е. та інші. Проте слід зазначити, що про-
блеми залишаються невирішеними (враховуючи су-
часні трансформаційні умови господарювання під-
приємств) і потребують доопрацювання в напрямку 
впровадження антикризового управління та подаль-
шого дослідження та розкриття його суті.

Метою статті є проведення аналізу існуючих 
наукових підходів до визначення суті понять «криза» 
та «антикризове управління підприємством» і визна-
чення їх особливостей.

Будь-яке підприємство, що здійснює комерцій-
ну діяльність, вступає у взаємодію з іншими 
підприємствами, постачальниками, спожи-

вачами, банками, податковими службами тощо, має 
свій потенціал розвитку, власні цикли розвитку, які 
не завжди збігаються з циклами розвитку економіки  
в цілому. Природний розвиток підприємства харак-
теризується змінами в його функціонуванні, техноло-
гії, асортименті продукції, що виробляється, кадро-
вим складом тощо [1].

Трансформаційні процеси, що відбуваються  
в економіці України та світу, нестабільність і неви-
значеність зовнішнього середовища зумовлюють по-
требу сучасних підприємств в антикризовому управ-
лінні. Необхідність антикризового управління обу-
мовлена динамічним розвитком сучасної економіки 
з метою запобігання кризовим явищам.

Каталізатором кризових явищ є коливання та 
негативні явища, що відбуваються в соціально-еко-
номічному житті суспільства.

Поняттю кризи в економічній літературі приді-
лялось досить багато уваги. Аналізуючи напрацюван-
ня науковців у цьому напрямку, слід зазначити, що 
значна кількість визначень суті кризи зводиться до ро-
зуміння проблем у фінансовому стані або до неможли-
вості стабільної роботи підприємства в майбутньому.

Так, Василенко В. О. зазначає, що криза, при 
широкому на неї погляді, також потрібна системі, що 
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розвивається, як і стабільний стан, і вважає, що кризу 
треба розглядати як переламний момент у розвитку 
змін [2]. 

Відповідно до концепції Грінера Л. криза є од-
нією зі стадій циклу розвитку підприємства, про-
явом якої є зниження кількісних і погіршення якіс-
них ознак функціонування підприємства, що зумов-
лює порушення спочатку «показників – індикаторів 
життєздатності», а потім поступово й «параметрів 
життєздатності» підприємства як мікроекономічної 
системи. Це призводить до порушення стану рівно-
ваги, яке підприємство вже не в змозі самостійно від-
новити [3].

Цілком обґрунтованим, на наш погляд, є ви-
значення кризи авторами Бурим С. А. та Ма-
цехою Д. С., які зазначають, що: криза – це 

момент вирішення протиріч, які неминуче та раптово 
проявляються в процесі діяльності організацій, за-
грожують їх існуванню та вимагають швидкого при-
йняття рішень при дефіциті ресурсів [1]. 

Терещенко О. О. визначає кризу (точніше, фі-
нансову кризу) як фазу розбалансованості діяльнос-
ті підприємства та обмежених можливостей впливу 
його керівництва на фінансові відносини, які вини-
кають на цьому підприємстві. На практиці з кризою, 
як правило, ідентифікується загроза неплатоспро-
можності та банкрутства підприємства, діяльність 
його в неприбутковій зоні або відсутність у нього 
потенціалу для успішного функціонування [4]. У да-
ному контексті трактує фінансову кризу і Бланк І. О., 
який визначає її як стан, при якому господарюючий 
суб’єкт не здатний здійснювати фінансове забезпе-
чення своєї господарської діяльності [5]. Салига С. Я. 
зі співавторами визначають кризу як загрозу непла-
тоспроможності та банкрутства підприємства, його 
діяльність у неприбутковій зоні або відсутність по-
тенціалу для успішного функціонування [6].

Особливості визначень науковцями суті понят-
тя «криза» наведено в табл. 1.

Узагальнюючи думки науковців, пропонуємо 
авторське визначення кризи як момент загострення 
суперечностей у господарській діяльності підприєм-
ства, в який виникають загрози здійснення її фінан-
сового забезпечення.

Кризове становище підприємства можна оха-
рактеризувати як сукупність ситуацій, які 
збільшують імовірність виникнення неплато-

спроможності підприємства, провокують виникнен-
ня загроз з його зовнішнього та внутрішнього серед-
овища та можуть призвести до руйнування органі-
заційного, економічного та виробничого механізмів 
функціонування підприємства. 

У науковому полі досліджень не існує єдино-
го розуміння суті поняття «антикризове управління 
підприємством». Зазначимо, що серед науковців для 
розкриття суті антикризового управління найбільш 
популярний системний підхід.

Грязнова А. Г. зі співавторами вважає, що ан-
тикризове управління – це система управління під-
приємством, яка має комплексний характер і спря-
мована на запобігання або усунення несприятливих 
для бізнесу явищ за допомогою використання всього 
потенціалу сучасного менеджменту, розроблення та 
реалізації на підприємстві спеціальної програми, що 
має стратегічний характер і дає змогу усунути тим-
часові труднощі, зберегти та покращити ринкові по-
зиції підприємства за будь-яких обставин під час ви-
користання переважно власних ресурсів [7].

Вітчизняними науковцями Ромазановим С. К., 
Степаненко О. П., Тимашовою Л. А. антикризове 
управління підприємством визначається як система 
управління підприємством, яка має комплексний, 
системний характер і спрямована на запобігання та 
усунення несприятливих для діяльності підприєм-

Таблиця 1 

Особливості визначення суті кризи

Особливість визначення суті кризи Автор(-и), джерело

Переламний момент у розвитку змін Василенко В. О. [2]

Момент різкого загострення та неможливості самостійного подолання суперечностей Лігоненко Л. О. [3] 

Cтадія циклу розвитку підприємства Грінер Л. [див. 3]

Результат пошкодження внутрішніх механізмів підтримки адаптивності, гнучкості  
та сталості Тарасюк М. В., Хіленко О. О. [3]

Момент вирішення протиріч, що вимагають швидкого прийняття рішень при дефіциті 
ресурсів Бурий С. А., Мацеха Д. С. [1]

Фаза розбалансованості діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу 
його керівництва Терещенко О. О. [4]

Стан, при якому господарюючий суб’єкт не здатний здійснювати фінансове забезпе-
чення своєї господарської діяльності Бланк І. О. [5]

Загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства Салига С. Я. та ін.  [6]

Джерело: узагальнено авторами.
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ства явищ за допомогою розробки та реалізації на 
ньому спеціальних заходів, які мають стратегічний 
характер і дозволяють усунути тимчасові перешкоди, 
зберегти та примножити ринкові позиції [8; 11].

Коляденко І. І., Кавтиш О. П. під антикризовим 
управлінням пропонують розуміти систему управлін-
ських заходів та рішень, пов’язаних із забезпеченням 
можливості досягнення поставлених стратегічних 
та оперативних цілей діяльності підприємства щодо 
орієнтації на попередження настання кризи, своє-
часну її діагностику, а за умови настання – ліквіда-
цію негативних наслідків, недопущення банкрутства, 
створення передумов для фінансового оздоровлення 
з метою мінімізації збитків та ефективного розвитку 
суб’єкта господарювання за відповідних умов серед-
овища функціонування [9].

Лігоненко Л. О., Тарасюк М. В., Хіленко О. О. 
під антикризовим управлінням розуміють спеціаль-
не, постійно організоване управління, націлене на 
найбільш оперативне виявлення ознак кризового 
стану та створення відповідних передумов для його 
своєчасного подолання з метою забезпечення віднов-
лення життєздатності окремого підприємства, недо-
пущення виникнення ситуації його банкрутства [3].

Серед науковців антикризове управління ро-
зуміється і як сукупність методів, прийомів, 
форм управління в кризових ситуаціях. Так, 

Терещенко О. О. вважає, що антикризове управлін-
ня зводиться до застосування специфічних методів і 
прийомів управління фінансами, які дають змогу за-
безпечити стабільне функціонування підприємства 
на основі управління зовнішніми та внутрішніми 
ризиками попередження та подолання фінансової 
кризи [4]. Кошкіним В. І. запропонована досить об-
ґрунтована дефініція поняття «антикризове управ-
ління» [10]. На його думку, антикризове управління –  
це сукупність форм і методів реалізації антикризо-
вих процедур, що застосовуються до конкретного 
підприємства-боржника. Антикризове управління є 
категорією мікроекономічною і відображає виробни-
чі відносини, які складаються на рівні підприємства 
при його оздоровленні чи ліквідації. При цьому за-
значається, що антикризові процедури вченими по-
ділені на: 1) процедури попередження банкрутства, 
що включають досудову санацію, спостереження, зо-
внішнє управління; 2) ліквідаційні процедури, до яких 
були віднесені: примусова ліквідація підприємства- 
боржника за рішенням суду та добровільна ліквідація 
неплатоспроможного підприємства під контролем 
кредиторів. Підсумовуючи наведене, можна зазначи-
ти, що антикризове управління в межах зазначеного 
наукового погляду обмежуються процедурами бан-
крутства та досудовою санацією як заходами попе-
редження банкрутства.

Науковці також визначають суть антикризового 
управління підприємством як інструмент забезпе-

чення стійкого функціонування підприємства. Суть 
антикризового управління підприємством полягає в 
забезпеченні таких умов функціонування підприєм-
ства, коли фінансові, виробничі, маркетингові, кадро-
ві та інші труднощі не мають постійного характеру  
і досить швидко вирішуються за допомогою спеці-
альних заходів [11]. Бурий С. А., Мацеха Д. С. зазна-
чають, що антикризове управління – це система по-
стійних системних дій менеджерів, спрямованих на 
всі елементи організації з метою швидкого та вчасно-
го реагування на можливі зовнішні та внутрішні за-
грози при ефективному функціонуванні чи розвитку 
підприємства [1]. 

З погляду передбачення кризи розглядають анти-
кризове управління такі автори: Василенко В. 
О. стверджує, що «антикризове управління – це 

управління, в якому передбачена небезпека кризи, 
аналіз її симптомів, заходів щодо зниження негатив-
них наслідків кризи та використання її факторів для 
позитивного розвитку» [2]; Коротков Е. М. розуміє 
антикризове управління як управління, в якому по-
ставлено певним чином передбачення небезпеки 
кризи, аналіз її симптомів, заходів для зниження не-
гативних наслідків кризи та використання її факторів 
для подальшого стійкого розвитку організації [12].

Як сукупність управлінських антикризових за-
ходів розкриває суть антикризового управління Да-
виденко Н. М. Автор розглядає антикризове управ-
ління як комплекс заходів на етапах виявлення кри-
зоутворюючих факторів, своєчасної діагностики, за-
побігання та нейтралізації кризи, спрямований на до-
сягнення цілей діяльності підприємства, реалізацію 
його стратегії та подальший розвиток. Антикризове 
фінансове управління має стратегічну спрямованість 
і забезпечує адаптацію підприємства до умов зовніш-
нього середовища, яке постійно змінюється, шляхом 
реалізації відповідної стратегії [13]. Дорофєєв В. Д. 
зі співавторами трактує антикризове управління як 
сукупність заходів управлінського впливу, спрямо-
ваних на ліквідацію наслідків кризи, яка настала, та 
створення умов для уникнення кризи в майбутньому 
[14]. За твердженням Степаненко О. П., антикризове 
управління підприємством передбачає прискорене 
та дієве реагування на істотні зміни зовнішнього та 
внутрішнього середовищ на основі заздалегідь роз-
роблених антикризових заходів [8]. 

На основі результатів проведеного компаратив-
ного аналізу визначень науковцями антикризового 
управління підприємством виокремлено такі особли-
вості класифікації: система управління; спеціальне, 
постійно організоване управління; сукупність мето-
дів, прийомів, форм управління; управління в кри-
зових ситуаціях; управління з метою передбачення 
кризи; сукупність управлінських антикризових захо-
дів (табл. 2).
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На основі досліджень щодо розкриття суті ан-
тикризового управління підприємством пропонуємо 
доповнене авторське визначення, яке, на відміну від 
існуючих, враховуватиме застосування антикризово-
го управління в поточній діяльності підприємства та 
й у перспективі з метою розвитку підприємства та за-
хисту від кризових явищ.

Отже, антикризове управління підприємст-
вом – це комплексна система управлінських 
заходів, що спрямовані на досягнення стій-

кого функціонування підприємства з метою перед-
бачення кризи в поточній діяльності та й у перспек-
тиві з метою його розвитку та захисту від кризо-
вих явищ.

За результатами аналізу суті антикризового 
управління можна визначити завдання управління: 
 визначення причин виникнення та розвитку 

кризи; 
 оптимізація показників діяльності підприєм-

ства; 
 розробка рекомендацій та усунення наслідків 

кризи; 
 мінімізація збитків підприємства; 
 підвищення ліквідності та платоспроможнос-

ті підприємства; 
 залучення капіталу; 
 розробка механізму генерування грошових 

коштів;
 організація проходження процедури банкрот-

ства з найменшими затратами для підприєм-
ства.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження щодо 

розкриття суті понять кризи та антикризового управ-
ління підприємством виявлено, що серед науковців 
не існує єдиного підходу їх розуміння. На основі ком-
паративного аналізу авторами запропоновано допо-
внені та уточнені визначення цих категорій.               
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Особливості визначення суті антикризового управління підприємством

Особливість визначення суті антикризового  
управління підприємством Автор(-и), джерело

Як система управління підприємством Грязнова А. Г. та ін. [7]; Коляденко І. І., Кавтиш О. П. [9];  
Ромазанов С. К., Степаненко О. П., Тимашова Л. А. [11]

Спеціальне, постійно організоване управління Лігоненко Л. О., Тарасюк М. В., Хіленко О. О. [3]

Сукупність методів, прийомів, форм управління Терещенко О. О., [4]; Кошкін В. І. [10]

Інструмент стійкого функціонування підприємства Бурий С. А., Мацеха Д. С. [1]
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Сукупність управлінських антикризових заходів Давиденко Н. М. [13]; Дорофєєв В. та ін. [14]

Джерело: узагальнено авторами.
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