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Стаття присвячена актуальним питанням антикризового управління на корпоративних 
підприємствах. Мета статті полягає у вивченні основних підходів пояснення теорії криз, 
причин їх виникнення та перебігу, а також розкритті особливостей здійснення 
антикризового управління на корпоративних підприємствах.  Як результат в роботі 
визначено перелік ознак, властивих корпоративному підприємству та сформовано 
визначення поняття «корпоративне підприємство». Авторами узагальнено основні підходи 
до пояснення теорії криз з погляду циклічності ринкової кон’юнктури, а також вивчено 
підходи до виникнення та перебігу криз на підприємствах корпоративного сектору 
економіки. Як результат досліджено сутність поняття «антикризове управління», 
запропоновано його авторське формулювання з урахуванням точок зору вчених-економістів, 
а також розкрито особливості здійснення антикризового управління на корпоративних 
підприємствах.  
 
The article is devoted to topical issues of anti-crisis management at corporate enterprises. The 
purpose of the article is to study the main approaches to explaining the theory of crises, the causes 
of their emergence and flow, as well as the disclosure of the specifics of the implementation of crisis 
management at corporate enterprises. As a result, the work defines the list of features inherent in 
the corporate enterprise and formed the definition of the concept of "corporate enterprise". The 
authors generalize the main approaches to explaining the theory of crises from the point of view of 
the cyclical nature of market conditions, and also approaches to the emergence and course of crises 
at enterprises of the corporate sector of the economy. As a result, the essence of the concept of 
"anti-crisis management" is investigated, its author's formulation is proposed taking into account 
the points of view of economists, and also specifics of the implementation of anti-crisis management 
at corporate enterprises. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді.  Невідповідність параметрів фінансово-господарського 

стану підприємства параметрам зовнішнього середовища, що в свою чергу обумовлено невірною антикризовою 
стратегією, неадекватною організацією бізнесу і, як наслідок, слабкою адаптацією до вимог ринку найчастіше є 
причиною появи та загострення криз на підприємстві. В умовах ринкової економіки особливо актуальним є те, 
щоб система управління підприємством не допускала виникнення кризових ситуацій, які здатні погіршити 
результати господарської діяльності чи довести підприємство до банкрутства. Це і обумовлює необхідність 
розвитку теорії і практики антикризового управління, розроблення, впровадження та оцінку ефективності 
систем антикризового управління корпоративними підприємствами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням функціонування сучасних корпоративних 
підприємств присвячено багато наукових робіт, аналіз яких свідчить, що в основному увага зосереджується на 
загальних аспектах теорії й практики діяльності корпоративних підприємств. Наукові дослідження щодо 
пояснення виникнення та перебігу кризових явищ у функціонуванні та розвитку підприємств, теоретико-
методологічні основи формування систем і механізмів антикризового управління заложені ще в роботах 
класиків світової наукової економічної думки: Дж.М. Кейнса, М.Д. Кондратьєва, К. Маркса, М.І. Туган-
Барановського, М. Фрідмена, Й. Шумпетера, а також в сучасних працях вітчизняних та іноземних вчених: І.О. 
Александрова, В.Г. Бодрова, М.О. Кизима, О.М. Ковалюка, В.І. Кошкіна, І.К. Ларіонова, Л.О. Лігоненко, І.Й. 
Малого, О.В. Манойленко, Г.С. Одінцової, О.Й. Пасхавера, О.І. Пушкаря, Л.С. Ситник, О.М. Тридіда, Я.О. 
Фоміна та ін. Проте деякі аспекти цієї проблематики залишалися недослідженими, зокрема поза увагою 
залишаються сутнісні характеристики та особливості діяльності корпоративних підприємств, варті детального 
вивчення причини виникнення криз та їх подолання на корпоративних підприємствах, а також особливості 
антикризового управління на корпоративних підприємствах. 

Мета статті полягає у вивченні основних підходів пояснення теорії криз, причин їх виникнення та 
перебігу, а також розкритті особливостей здійснення антикризового управління на корпоративних 
підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення поняття «корпоративне підприємство» 
міститься у Господарському кодексі України [1], де у ч. 5 ст. 63 зазначено, що корпоративне підприємство 
утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їхнім спільним рішенням (договором), діє на 
основі об’єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного 
управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі 
засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства.  

Вважається за доцільне окреслити критерії та ознаки суб’єктів господарювання, що дасть можливість 
відносити їх до корпоративних підприємств. Вивчивши існуючі точки зору з цього питання можна 
стверджувати, що більшість дослідників розглядають корпоративне підприємство через призму корпорації, 
корпоративних прав чи корпоративних правовідносин [9; 20]. А тому за результатами аналізу наукових джерел, 
визначено перелік ознак, властивих підприємству, щоби його можна було віднести до корпоративних.  

По-перше, статутний капітал такого підприємства має бути сформовано внесками фізичних та 
юридичних осіб, він має бути поділений на частки, а у власника внеску в результаті виникають корпоративні 
права. 

По друге, особи, які вчинили внесок до статутного капіталу такого підприємства, повинні мати право 
на управління суб’єктом господарювання та отримання прибутку від його діяльності, та в більшості випадків у 
розподілі ризиків такого підприємства. 

По-третє, управління діяльністю корпоративного підприємства здійснюється через органи, що 
створюються за участю  власників корпоративних прав або шляхом спільного управління самих власників. 

По-четверте, корпоративне підприємство має складатися з двох чи більше учасників, оскільки  діє на 
основі об’єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників). 

По-п’яте, майно корпоративного підприємства, яке передане засновниками як вклад до статутного 
капіталу, належить йому на праві власності, при цьому учасники таке право втрачають. 

Таким чином, корпоративне підприємство – це самостійна юридична особа яка незалежно від 
організаційно-правової форми господарювання базується на засадах об’єднання капіталів (участі, членства)  
двох та більше учасників з метою ведення певної сумісної діяльності для отримання прибутку та, в більшості 
випадків, розподілу ризиків від такої діяльності, з правом учасників на самостійне управління діяльністю або 
через органи, що ними створюються. 

Аналіз наукових робіт з дослідження криз у функціонуванні та розвитку соціально-економічних систем 
будь-яких економічних рівнів та складності, дозволяє зробити висновок, що не існує єдиного підходу до 
визначення сутності цього складного поняття. Результати аналізу досліджень показують, що більшість авторів 
розкривають поняття «криза» як економічну категорію, що відображає загальний несприятливий результат 



 

 

діяльності компанії за певний період часу за багатьма економічними ознаками. 
Макроекономічний підхід виділяє окреме поняття «економічна криза» як одну з фаз (криза, депресія, 

пожвавлення, підйом) циклу виробництва, що виявляється в різкому спаді обсягів виробництва внаслідок 
перевиробництва товарів, порівняно із платоспроможним попитом. Економічна криза має тимчасовий характер 
та періодично повторюється. На цьому ж наголошує економічна теорія, яка трактує поняття «криза» як 
закономірність для всіх суб’єктів економіки, що періодично повторюється протягом усього відрізку їх 
існування з моменту його створення до ліквідації [2; 6]. З цих позицій акцентується увага на циклічній 
складовій кризових явищ, тобто визначається регулярний характер кризи. Ці самі закономірності відбуваються і 
на будь-якому економічному рівні, у галузевих межах та на окремих секторах ринку. Причому, деякі 
дослідники виділяють провідну роль мезо-, макро-, світового рівня економіки, відносно окремої соціально-
економічної системи, та роблять наголос, що їх цільові установки спрямовані: а) на реальні процеси у 
виробництві і вжитку продукції; б) на збільшення грошового капіталу [3]. Як наслідок, можна зробити висновок 
про те, що кризові явища можуть бути як викликані факторами, що знаходяться в зовнішньому середовищі у 
відношенні до об‘єкта дослідження, так і бути результатом функціонування та розвитку соціально-економічної 
системи будь-якого рівня. Таким чином, криза системи є моментом переходу її з одного стану в інший, що 
повторюється з деякою періодичністю. Підтвердження цієї тези знаходяться в класичних роботах М.І.Туган-
Барановського [4] та Дж.М.Кейнса [5], які додатково роблять наголос на хвильовій природі кризових явищ.  

Згідно з принципами нелінійності розвитку соціально-економічних систем будь-яких економічних 
рівнів та ієрархічності їх побудови, що передбачається синергетично-еволюційною парадигмою в роботі 
Манойленко [6] було висунуто гіпотезу про багатофакторний характер виникнення криз у корпоративному 
секторі економіки, що зумовлюються як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками.  

Використовуючи тезу, що кризові явища мають періодично-регулярний характер, дослідження їх 
перебігу також пов’язано з аналізом циклічності економічних процесів. Необхідно зазначити, що на будь-якому 
рівні економіки спостерігаються спади та підйоми. Це є однією з характеристик, властивих будь-якій 
економічній системі. Концепція циклічності розвитку економічних систем належить до фундаментальних 
складових категоріального апарату економічної теорії, яка вже понад сто років посідає одне із центральних 
місць у дослідженнях різних наукових шкіл та напрямів економічної науки. Парадигма циклічності змін 
сукупного попиту та пропозиції, обсягу виробництва та доходу і, відповідно, стану економіки є основою теорії 
економічних циклів та циклів економічної кон’юнктури. З позицій макроекономічної теорії це питання 
досліджували такі видатні вчені-економісти як М.І. Туган-Барановський, М.Д. Кондратьєв, К.Маркс, Дж. М. 
Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фрідмен, їхні послідовники та опоненти. Практично жодне глибоке сучасне 
дослідження економічних процесів не залишає поза увагою теорію циклічності та явища, які вона пояснює [9; 
12; 14]. 

Існує кілька підходів до пояснення теорії криз із погляду циклічності ринкової кон’юнктури. Так, 
можна навести приклади ранніх теорій дослідження циклічного розвитку соціально-економічних систем та 
виникнення криз. Однією з перших з’явилась грошово-кредитна теорія циклу - теорія, згідно з якою зміна 
промислових підйомів кризами пояснюється коливаннями грошового обігу та кредиту. Подальші дослідження 
пов’язані з розробкою декількох концепцій до пояснення циклічних криз в економіці [2; 6; 7]. Так, це і теорія 
перенакопичення в капітальному секторі економіки, яку розробляв Д. Форестер, заснована на роботах 
М.Д.Кондратьєва та С.Кузнеця; теорії, що засновані на закономірностях руху робочої сили К. Фрімена, Л. 
Соете, Дж. Кларка; цінові теорії – У. Ростоу, Б. Беррі; комбіновані теорії інтеграційних підходів і монетарних 
концепцій - Й. Дельбеке, П. Корпінена, Р. Батра. Соціологічні, психологічні й інституціональні напрями 
циклічних коливань представлені в роботах К. Перес-Переса, С. Вібе, Д. Гаттеї, Б. Сільвера, В. Вайдліха. 
Інноваційні концепції теорії циклічних коливань представлені в роботах Й. Шумпетера і його послідовників С. 
Кузнеця, Г. Менша, А. Клайнкнехта, у поєднанні їх з інфраструктурними аспектами Д. Ван Дайна [2; 9]. 
Необхідно зазначити, що ці теорії пояснюють циклічність економічного розвитку з різних позицій, але їх 
спільні рисами є те, що вони практично всі виділяють ряд циклів різної періодичності. Це короткі хвилі в 
економіці тривалістю 40 місяців - цикл Кітчина; середні - цикл Жюгляра, більш довший - цикл Кузнєцова та 
довгостроковий - цикл Кондратьєва. У цих теоріях враховані технологічні цикли, сезонні, інвестиційні та 
інноваційні складові, психологічні особливості споживачів, кредитні цикли, структурна складова національного 
господарства [7; 9].  

Таким чином, у сучасному розумінні циклічні коливання економічних систем розглядаються як 
багатофакторний процес, який поєднує дію різноманітних чинників та механізмів, що генерують та поширюють 
циклічні імпульси. Феномен циклу обумовлюється не тільки зовнішніми, поверхневими характеристиками 
динаміки економічних процесів, але і найбільш глибинними фундаментальними внутрішніми 
закономірностями, що об’єктивно притаманні економічній системі. Тобто, можна констатувати, що проблема 
циклічності фокусує в собі все різноманіття господарських, соціальних, політичних та психологічних проблем 
будь-якої економічної системи. Таким чином, корпоративні підприємства, як соціально-економічні системи, 
розвиваються циклічно, проходячи ряд стадій життєвого циклу. У більшості досліджень виділяють чотири 
головні життєві цикли: зародження, розвиток, стабілізація, занепад [10; 11]. На будь-якій стадії життєвого 
циклу, коли тенденція зростання зміняється на протилежну, відслідковуються кризові явища – тобто 
виділяються кризи розвитку, найбільш наочно їх можна спостерігати на стадії занепаду, коли вони стають 
визначальними для подальшого функціонування підприємства [12; 13; 18].  

Необхідно зазначити, що життєвий цикл корпоративного підприємства, як виробника певного продукту 



 

 

(або певної функціональної спрямованості), є складовою життєвого циклу галузі [2].  
Таким чином, коли корпоративне підприємство функціонує в рамках однієї галузі, то її життєвий цикл 

жорстко обмежений терміном існування цієї галузі, а також коливанням кон’юнктури на відповідних сегментах 
ринку на відміну від диверсифікованих корпоративних підприємств чи інтеграційних корпоративних структур 
(холдингів, корпорацій та ін.). Життєвий цикл інтеграційних корпоративних структур, зазвичай виходить за 
рамки однієї галузі, тому є більш сталим у відношенні до кризових явищ, що виникають у рамках однієї галузі, 
що пояснює необхідність диверсифікації напрямів діяльності [9]. 

Коли режим функціонування корпоративного підприємства (внутрішні цикли) синхронізується з 
кон’юнктурними циклами, суб‘єкт господарювання отримує додаткові переваги, причому у разі здійснення 
діяльності на декількох не асинхронних секторах/галузях та/або певних національних (регіональних) ринках, за 
рахунок перетоку капіталу та зміни концентрації на різних напрямках функціональної спрямованості 
(синхронно з перепадами кон’юнктури), його зростання буде обмежено лише транзакційними витратами та 
впливом економічної політики держави [6]. 

В сучасній економічній науці існує безліч підходів до виникнення та перебігу криз. Криза є 
закономірним явищем, що відображає процеси функціонування та розвиток самого корпоративного 
підприємства, його взаємодію із зовнішнім середовищем та викликає втрату просторової стійкості. Відновлення 
просторової стійкості може бути досягнуто в точці простору, відмінній від первинної, що передбачає зміну її 
форми. На основі аналізу викладених вище положень необхідно зазначити, що втрата просторової стійкості 
може мати системний (пов‘язаний з втрат структурно-функціональною стійкістю), циклічний (зумовлений 
закономірностями розвитку) та ситуаційний характер. Крім того, необхідно зазначити, що кожна криза носить 
завжди індивідуальний характер для певного підприємства, який зумовлений дивергентними процесами її 
розвитку. У той же час вона має у деякій мірі загальні, типові риси, які зумовлені адаптаційними механізмами 
функціонування та розвитку,  пов‘язаними з конвергентними процесами. Це в свою чергу дозволяє створювати 
як універсальні, так і специфічні системи та механізми антикризового управління.  

З точки зору дослідження перебігу криз у функціонуванні і розвитку корпоративного підприємства, 
вони проходять ряд стадій. Більшість дослідників пов'язують розвиток криз лише з точки зору її класичної 
інтерпретації, як загрози забезпеченню цілісності організації та характеру функціонування з позицій 
необхідності забезпечення фінансової стійкості (платоспроможності). Для прикладу Виборова Є.М. [14] виділяє 
наступні стадії розгортання кризових явищ: формування передумов для кризових явищ, становлення кризи, 
розвиток кризи, стадія зрілості кризи (1-й етап), стадія зрілості кризи (2-й етап), кульмінація розвитку кризи (" 
цвітіння"), стадія спаду кризисних явищ ("загасання"). Особливо необхідно виділити підходи Мюллера, Ю. В. 
Яковця і Стівена Фінка, які виділяють додатково фази латентного або прихованого розвитку кризи [9; 12]. При 
цьому передбачається, що криза планомірно відбивається в своїх проявах на кожній з цих стадій. Стадії та рівні 
розгортання кризових явищ нерозривно пов‘язані одні з одними та визначають поточний стан втрати 
просторової стійкості.  

Запобігання банкрутству, забезпечення стабільності чи зростання — найважливіші, проте досить 
складні у практичному втіленні на підприємстві завдання. Система заходів, покликанням якої є вирішення 
вищезазначених завдань в загальному названа антикризовим управлінням. 

Комбінація цих заходів формує безліч варіантів розвитку подій (в залежності від класу дій, що 
спрямовані на подолання кризових явищ, в основі чого полягає теорія активних систем) в межах можливої 
зміни значень параметрів, що відображають основні характеристики системи. Вибір їх найбільш придатної 
комбінації для певного підприємства заснований на застосуванні сценарного підходу з урахуванням аналізу 
стану зовнішнього середовища. Крім того, в деяких випадках, коли підприємство доволі довгий період 
затримується на певній стадії розвитку, виникає необхідність не лише не запобігати, але навіть провокувати 
кризу для стимулювання проведення змін, спрямованих на перехід до нового рівня рівноваги. Тобто у цих 
випадках необхідно застосування ситуаційного підходу до антикризового управління та розробки сценаріїв 
оцінки впливу антикризових заходів. 

Сучасне розуміння антикризового управління доволі неоднорідне й багатозначне. Одні вчені під ним 
розуміють управління підприємством в умовах загальної кризи економіки, другі — управління підприємством, 
що потрапило в кризову ситуацію внаслідок незадовільного менеджменту, треті — управління підприємством 
на порозі банкрутства, четверті — у період банкрутства. Різне трактування одного поняття призводить до 
теоретичної невизначеності та необґрунтованості практичних рекомендацій з розроблення антикризового 
управління та його реалізації [15]. 

Узагальнюючи наукові погляди і думки вітчизняних та зарубіжних вчених на дослідження різних 
підходів змісту антикризового управління підприємством, можна зробити висновок, що кожне з наведених 
вище визначень є цілком справедливим, але не в повному обсязі розкриває суть поняття, оскільки більшість 
авторів під цим визначенням розуміє або стратегію запобігання втраті платоспроможності, або своєчасну 
профілактику банкрутства підприємства, або виведення підприємства із кризового стану.  

Ключові підходи до визначення антикризового управління, найбільш вживані в економічній літературі 
та наукових працях наведено у на рис.1. 

  



 

 

 
Рис. 1. Ключові підходи до визначення поняття «антикризове управління» у науковій літературі 

 
Виходячи із тлумачень вважаємо, що запобігти кризі набагато простіше лише тоді, коли на 

підприємстві антикризове управління здійснюється на постійній основі. 
У широкому розумінні типове управління будь-яким підприємством  можна назвати антикризовим, 

оскільки воно спрямоване на поліпшення економічного становища підприємства і недопущення виникнення 
криз в його діяльності. Разом з тим антикризове управління - це управління, яке відрізняється специфічними 
умовами і технологіями, та займає свою «нішу» в теорії та практиці менеджменту. 

Керувати підприємством в умовах кризи традиційними методами, які характерні для управління в 
звичайному режимі, неможливо, оскільки це лише погіршує становище підприємства. У кризовому стані 
виникає необхідність у специфічних підходах до управління та прийняття рішень, результатом яких є 
можливість у найкоротші терміни змінити розвиток подій та зупинити наближення кризового стану.  

Таким чином, можна стверджувати, що антикризове управління підприємством - це процес своєчасного 
запобігання потенційно можливому кризовому стану, а також подолання кризового стану який вже настав. 

Отже, вищезазначене доводить необхідність розвитку і вдосконалення антикризового управління, 
обумовленого закономірністю виникнення кризових явищ в соціально-економічних системах, що мають, як 
відомо, циклічний характер розвитку. 

В загальному під антикризовим слід розуміти таке управління, яке передбачає своєчасну, прискорену 
та дієву реакцію на істотні зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, з метою мінімізації ймовірності 
виникнення кризи або зниження негативних її наслідків у разі настання, а також використання її факторів для 
подальшого розвитку підприємства та недопущення його ліквідації як суб’єкта господарювання. 

Відповідно до такого тлумачення антикризове управління варто диференціювати за двома підвидами: 
превентивне антикризове управління та управління в умовах кризи. 

Превентивне антикризове управління базується на завчасній підготовці до настання кризи разом з 
оцінкою імовірності їх настання, та передбачає постійний моніторинг кількісних та якісних, зовнішніх та 
внутрішніх параметрів функціонування підприємства з метою виявлення їх своєчасної зміни для переходу у 
більш сприятливий стан, який характеризується кращими показниками.  

Метою управління в умовах кризи є стабілізація нестійкого стану і збереження керованості системою, 
мінімізації втрат і втрачених можливостей під час виведення підприємства зі стану кризи. 

В прямій залежності від особливостей підприємства та причин їх кризового стану формується 
концепція антикризового управління.  

Особливість антикризового управління корпоративним підприємством в першу чергу полягає в 



 

 

підвищеному рівні складності процесів управління, що є наслідком конфліктів інтересів між учасниками 
корпоративних відносин. 

Таким чином, синтезуючи всі представлені дефініції і думки, з урахуванням критичної оцінки кожного 
з підходів, ми пропонуємо наступне визначення антикризового управління корпоративними підприємствами та 
вважаємо його найбільш обґрунтованим. Антикризове управління корпоративним підприємством - особливий 
вид управління, комплексна система, яка включає діагностування кризових явищ, запобігання їх настанню чи 
розвитку на основі мобілізації всіх наявних на підприємстві та за його межами ресурсів і виражається в 
комплексній реалізації системи антикризових процедур з урахуванням оптимального задоволення інтересів 
учасників корпоративних відносин. 

Антикризове управління будь-яким корпоративним підприємством являє собою комплексну систему 
взаємопов'язаних елементів: об'єкт управління, суб'єкт управління, комунікаційно-інформаційна структура, 
науково-методична база, правове поле, організація управлінського процесу та ін. Взаємодія об'єкта і суб'єкта 
антикризового управління здійснюється за допомогою належним чином організованого процесу управління. Це 
виражається в послідовній реалізації комплексу антикризових заходів (спрямованого антикризового впливу), 
які є адекватні тим умовам, що склалися та враховує накопичену науково-методичну базу і практичний досвід у 
цій сфері. 

Матеріали здійсненого обстеження дозволяють узагальнити, що в наукових колах досі не існує єдиного 
бачення головної мети антикризового управління. Так І. О. Бланк [16] вважає, що відновлення фінансової 
рівноваги підприємства та мінімізація обсягів зниження його ринкової вартості, зумовленого фінансовими 
кризами є основною метою антикризового управління. На думку Е. Трененкова [15] основна мета полягає у 
вирівнюванні диспропорцій внутрішніх і зовнішніх параметрів підприємства. Інші науковці схильні до думки, 
що головною метою антикризового управління є забезпечення фінансової стабілізації (стійкості) підприємств 
[17] чи забезпечення життєдіяльності підприємства [18]. 

Ми схильні вважати, що основна мета антикризового управління корпоративним підприємством має 
полягати у розробленні та впровадженні таких управлінських механізмів, які дадуть змогу зберегти 
життєздатність підприємства у випадку настання кризи будь-якого типу. 

Погляди науковців щодо об’єкту антикризового управління також відрізняються, але за суттю окремі з 
них схожі. Об'єктом антикризового управління є підприємства, а предметом антикризового управління є 
діяльність підприємства в кризових умовах чи в період загрози банкрутства. На думку Р . Біловол та Л. 
Лігоненко об’єктом такого управління вважають фактори, які спричиняють виникнення й поглиблення кризи 
розвитку підприємства [15].  

Суб’єктами антикризового управління підприємством є особи, що реалізують його завдання, головним 
завданням яких, як зазначає Кобзарев О. В. [19], є адекватне оцінювання стану підприємства та його активів для 
визначення засобів вирішення кризової ситуації та виведення підприємства зі стану кризи. Це можуть бути 
власники підприємства, управлінський персонал, державні органи влади та управління, кредитори, кризові 
менеджери (в судових процедурах банкрутства - арбітражні керуючі, управляючі санацією, розпорядники, 
ліквідатори). 

Головне завдання антикризового управління на корпоративних підприємствах, безумовно полягає 
подоланні усіх факторів, які потенційно можуть довести підприємство до стану кризи з використанням усіх 
можливостей антикризового менеджменту, з обов’язковим розробленням програми стратегічного характеру [2; 
6; 15].   

Таким чином, запровадження антикризового управління на корпоративному підприємстві має на меті 
вирішення наступних завдань: 

1) прогнозування виникнення, розвитку та ймовірних наслідків кризового стану, адекватна (відповідно 
до ступеня загрози) підготовка; 

2) антикризовий супровід, що передбачає управління динамікою розвитку кризового стану 
(прискорити, сповільнити, пом'якшити, посилити) та забезпечення діяльності підприємства у кризовому стані; 

3) організація та координація ефективних дій для послаблення негативних наслідків кризи; 
4) превентивний супровід з метою завчасної підготовки на випадок настання кризи, у тому числі з 

використанням факторів і наслідків попередньої кризи для розвитку підприємства. 
Дотримуючись принципів антикризового управління, враховуючи індивідуальні особливості 

корпоративних підприємств, для кожного підприємства  можна створити умови для ефективного антикризового 
управління. 

Ефективність антикризового управління на підприємстві можна охарактеризувати наступними 
критеріями [15]:  

1) покращенням у порівнянні з початком реалізації антикризових процедур найважливіших показників 
діяльності та фінансового стану підприємства за період антикризового управління; 

2) швидкість позитивних змін на одиницю часу; 
3) економічність отримання позитивного ефекту; 
4) достатність змін для відновлення параметрів життєздатності підприємства; 
Ці критерії можуть стати підґрунтям системи локальних і загальних показників ефективності 

антикризового управління, за допомогою яких оцінюватимуться альтернативні антикризові пропозиції та 
формуватимуться висновки стосовно ефективності системи антикризового управління підприємством у цілому 
[18]. 



 

 

Безумовно, що головним критерієм ефективності програми антикризового розвитку можна вважати 
досягнення головної мети антикризового управління на корпоративному підприємстві. 

Висновки. Розуміння кризи в сучасній теорії і практиці діяльності не однозначне, що допускає 
багатогранність визначень, змісту і класифікації кризових станів і процесів. Як наслідок, розгляд криз у 
діяльності корпоративних підприємств передбачає їх усвідомлення, по-перше, як явища, що породжується 
процесом їх життєдіяльності (особливостями функціонування, організаційної будови та управління, 
функціональною спрямованістю) як мікроекономічної системи, пов‘язаних з виникненням та необхідністю 
вирішення протиріч, по-друге, як похідного від процесів циклічності (зумовлених як внутрішніми циклами 
розвитку суб‘єкта господарювання, так і кон’юнктурними впливами зовнішнього середовища), по-третє, як 
вплив збурення факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, що не завжди мають прогнозований 
характер. 

В широкому розумінні кризою слід вважати процес та/або явище, що зумовлює зміни структурної 
цілісності, функціональної спрямованості та розподілу власності між зацікавленими особами корпоративного 
підприємства, впливає на характер перебігу процесів та переміщення потоків, які супроводжуються вимушеною 
організаційною перебудовою, визначенням нових цілей та функцій, що виходять за рамки його звичайного 
(сталого) стану та просторової стійкості, та переводять його або в якісно новий стабільний режим 
функціонування або до руйнування (ліквідації). 

Корпоративним підприємством слід вважати самостійну юридичну особу, яка, незалежно від 
організаційно-правової форми господарювання, базується на засадах об’єднання капіталів (участі, членства) 
двох та більше учасників з метою ведення певної сумісної діяльності для отримання прибутку та, в більшості 
випадків, розподілу ризиків від такої діяльності, з правом учасників на самостійне управління діяльністю або 
через органи, що ними створюються. 

Антикризове управління корпоративним підприємством - особливий вид управління, комплексна 
система, яка включає діагностування кризових явищ, запобігання їх настанню чи розвитку на основі мобілізації 
всіх наявних на підприємстві та за його межами ресурсів і виражається в комплексній реалізації системи 
антикризових процедур з урахуванням оптимального задоволення інтересів учасників корпоративних відносин. 
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