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Антикризове управління підприємствами – відносно нове явище для економіки 

України. Наслідки економічної кризи на вітчизняних промислових ринках особливо 
гостро ставлять питання про необхідність вдосконалення стратегії розвитку 
підприємства і підготовки до наступної фази зростання. Загальні рекомендації щодо 
удосконалення стратегії вітчизняних підприємств охоплюють удосконалення всього 
стратегічного набору, тобто корпоративної, ділової та функціональних стратегій 
підприємств.  

Отже, система антикризового управління повинна забезпечувати постійний 
моніторинг кризових явищ, здійснювати планування, організацію та реалізацію 
антикризових заходів з метою збереження базових позитивних характеристик 
підприємства, а також відновлення його ефективного функціонування. 

Предметом антикризового управління є передбачувані та реальні причини кризи, 
фактори що її викликають, симптоми та наслідки до яких вона призводить, тобто, всі 
прояви порушення рівноваги, які спричиняють загрозу настання та розвитку кризи. 

Головною метою антикризового управління є забезпечення в соціально-
економічній системі стійкого становища та стабільного прогресуючого розвитку під 
впливом несприятливих чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Основними завданнями системи антикризового управління підприємством є: 
здійснення постійного моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища 
підприємства; здійснення розробки заходів щодо зниження зовнішньої вразливості 
соціально-економічної системи (підприємства, організації); прогнозування можливості 
виникнення криз на підприємстві; підвищення внутрішньої гнучкості управління 
підприємством в кризових ситуаціях; розробку випереджувальних планів щодо методів 
управління у кризових ситуаціях; негайне впровадження запланованих практичних 
антикризових заходів у разі виникнення кризової ситуації; управління процесом виходу 
підприємства з кризи та ліквідації нанесених збитків. 

Згідно основної мети антикризового управління випливає, що процес виведення 
підприємства з кризового стану має відбуватися не хаотично та безсистемно, він має 
бути належним чином організований та скоординований. Розробка стратегій 
антикризового управління підприємством потребує використання механізмів 
постійного відслідковування внутрішнього та зовнішнього середовища з метою 
виявлення факторів, що загрожують функціонуванню соціально-економічної системи. 
Реалізація даного механізму можлива за допомогою застосування діагностичних 
досліджень: статичне, аналітичне, експертне діагностування, лінійне і динамічне 
програмування. 

Дані види досліджень, як показує практика антикризового управління 
діяльністю підприємств, дають оптимальні результати по відношенню до отриманих 
сигналів щодо зміни стану підприємства на тому чи іншому етапі його життєвого 
циклу. Пропонуємо, сучасне антикризове управління розглядати як управління, яке 
здатне випереджати або пом’якшувати кризи, а також утримувати функціонування 
підприємства в режимі виживання в певний період і виводити його із кризового стану з 
мінімальними витратами.  


