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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО КОМПОНУВАННЯ
ЕТАПІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Рубан В. М.

УДК 65.016.7

Досліджено теоретичні підходи вчених-економістів до компонування етапів
антикризового управління підприємством. Проведено аналіз, узагальнення та систематизацію підходів, досліджено та визначено концептуальні особливості у фор© Рубан В. М., "Економіка розвитку" (Economics of Development), № 1 (69), 2014
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муванні етапів антикризового менеджменту в працях різних вчених і їх імовірні
причини. З метою створення уніфікованого підходу до виведення підприємства з
кризи незалежно від форми власності, сфери діяльності та причин настання кризи
запропоновано авторський підхід до побудови етапів антикризового управління.
Ключові слова: антикризове управління, криза, етапи антикризового управління.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К КОМПОНОВКЕ
ЭТАПОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Рубан В. Н.

УДК 65.016.7

Исследованы теоретические подходы ученых-экономистов к компоновке
этапов антикризисного управления предприятием. Проведены анализ, обобщение и систематизация подходов, исследованы и определены концептуальные
особенности в формировании этапов антикризисного менеджмента в трудах различных ученых и их вероятные причины. С целью создания унифицированной
методологической схемы вывода предприятия из кризиса независимо от формы
собственности, сферы деятельности и причин наступления кризиса предложен
авторский подход к построению этапов антикризисного управления.
Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, этапы антикризисного
управления.

SYSTEMATIZATION OF APPROACHES
TO THE LAYOUT OF THE CRISIS MANAGEMENT STAGES
V. Ruban

UDC 65.016.7

Theoretical approaches of economists to the layout of the stages of crisis
management were studied. The approaches were analysed, generalized and
systematized. The conceptual features in of the crisis management stages described in
the works of various scholars were researched and their probable causes were
identified. An author's sequence of stages of crisis management was offered in order to
form a unified methodological scheme of a company's getting over crisis regardless of
ownership, scope and causes of the crisis.
Keywords: crisis management, crisis, crisis management stages.

Упровадження антикризового менеджменту (АМ) –
універсальний захід для вирішення проблем у діяльності
організації, незважаючи на те, що у кожного підприємства
своя історія, а шлях оздоровлення його стану – унікальний

у кожному конкретному випадку. Завдяки працям вітчизняних та зарубіжних науковців існує досить чітке уявлення стосовно їх поглядів на сутність антикризового управління (АУ), його цілей, принципів та форм. У процесі
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дослідження змісту, ролі, основних принципів, методик
та інструментів АУ автором було відзначено, що погляди
науковців стосовно етапів перебігу цього процесу зазвичай різняться [1].
Метою цього дослідження є аналіз, узагальнення та
систематизація підходів до компонування етапів АУ, а також
формування власного бачення компонування етапів АУ.
Проведене дослідження ґрунтується на наукових
доробках Грязнової А. Г., Лігоненко Л. О., Родіонової Н. В.,
Бланка І. О., Короткова Е. М., Жарковської О. П., Бродського Б. Є., Василенко В. О., Попова Р. О., Іванюти С. М.,
Асаула А. М., Покритана П. А. та інших авторів.
У контексті подальшого дослідження автори спиратимуться на визначення поняття АУ, запропоноване Грязновою А. Г.: "АУ – це така система управління підприємством, яка має комплексний системний характер і спрямована на запобігання та усунення несприятливих для бізнесу
явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту, розробки й реалізації на підприємстві спеціальної програми, що має стратегічний характер,
яка дозволяє усунути тимчасові труднощі, зберегти і примножити ринкові позиції за будь-яких обставин, спираючись в основному на власні ресурси" [2].
Слід проаналізувати підходи до побудови послідовності етапів АУ українськими та зарубіжними науковцями. Необхідно зауважити, що науковці по-різному позиціонують етапи АУ. Найбільш лаконічними серед
досліджених авторами, є етапи, що сформульовані вченими Жарковською О. П., Бродським Б. Є., Демчук О. М.,
Єфремовою Т. О.:
Ι етап. Усунення неплатоспроможності.
ΙΙ етап. Відновлення фінансової стійкості організації
в середньостроковому періоді.
ΙΙΙ етап. Забезпечення фінансової стабільності (рівноваги) в тривалому періоді [3; 4].
Родіонова Н. В. пропонує в цілому одинадцять
етапів АУ, в яких уточнено не лише фінансові та організаційні аспекти антикризового менеджменту, а й соціальнополітичні та психологічні, як-от: етап подолання конфліктів
та етап мотивації й регулювання виконання рішень.
Слід зауважити, що більшість науковців визначають аналіз та діагностику першими етапами АУ. Відмінність у поглядах вчених полягає у визначенні об'єктів аналізу, тривалості та призначення, а саме:
Лігоненко Л. О. рекомендує провести діагностику
кризових явищ і загрози банкрутства підприємства [5; 6];
Іванюта С. М. пропонує провести діагностику, виявити форми розвитку кризового процесу [6; 7];
Грязнова А. Г. поділяє перші етапи на внутрішній
та зовнішній аналіз стану підприємства [2];
Большаков О. С. виділив два типи діагностики за
глибиною аналізу: експрес- та фундаментальну діагностику [8];
Скібіцький О. М. у якості перших двох етапів пропонує діагностику стану інформаційно-вирішувальних
центрів та ідентифікацію глибини кризи на підприємстві [6; 9];
Коротков Е. М., у першу чергу, пропонує визначити масштаби кризового стану підприємства, а вже
потім вивчати основні фактори, що обумовили (і обумовлюють у майбутньому періоді) кризовий розвиток підприємства [6; 10].

Василенко В. О. першим етапом АУ пропонує
створення спеціалізованої робочої групи (команди) фахівців, що володіють знаннями з теорії криз, прогнозування,
конфліктології, розробки управлінських рішень, мікро- та
макроекономіки. Іванюта С. М. на першому етапі рекомендує визначитись із об'єктом та суб'єктом АУ [7; 11].
Аналізуючи праці Короткова Е. М. і Бланка І. О.
стосовно перебігу етапів АУ, можна дійти висновку, що
вони рекомендують здійснювати моніторинг стану підприємства для своєчасного запобігання або передбачення
настання кризи [3; 10].
Необхідно відзначити, що Родіоновою Н. В наступними етапами після етапу діагностики запропоновано антикризове прогнозування та планування. Метою даних
етапів є виявлення науково обґрунтованих тенденцій змін
фінансового та техніко-економічного стану підприємства
і ймовірних шляхів його розвитку. Прогнозування та планування – взаємопов'язані процеси, що надають можливість визначити конкретний стан підприємства за певних
умов та за використання певних ресурсів, які забезпечують досягнення цілей АУ в разі найбільш раціонального
використання ресурсів [12].
Наступними етапами в більшості досліджуваних
праць науковців є етапи: формування стратегії та розробки антикризових заходів. На відміну від інших авторів,
Коротковим Е. М. наступними етапами після моніторингу
та визначення масштабів кризового стану підприємства
запропоновано етап: внутрішнього відтворення підприємством
рівноваги, а в разі неспроможності внутрішнього відтворення – вибору ефективних форм санації підприємства [10].
Після етапу реалізації антикризових заходів наступними етапами АУ є регулювання виконання рішень, подолання конфліктів, оцінка ефективності та ін. Проте, як зауважила Родіонова Н. В., процес АУ – детермінований та
циклічний [12]. Оскільки АУ триватиме, доки підприємство
не буде виведене з кризи, етапи необхідно буде повторювати, деякі з них можуть здійснюватись одночасно, якщо
структура бізнесу складна і масштабна.
Большаков О. С. пропонує кардинально інший
шлях для відновлення рівноваги на підприємстві. На відміну від інших науковців, ним запропоновано після етапу
аналізу стану та діагностики за фінансовими показниками –
індикаторами кризового поля, що здійснюється з метою
визначення глибини кризи (легка, глибока, фінансова катастрофа), проведення оперативних, тактичних і стратегічних
процедур. А отже, вчений рекомендує застосувати оперативні
механізми "відсікання зайвого", перш ніж сформувати антикризову стратегію підприємства, що суперечить ієрархії та
етапам компонування стратегії підприємства загалом [8].
Російський вчений Покритан П. А. вважає, що основою антикризового управління є стосунки, пов'язані з
недієздатністю підприємства – банкрутством. На думку
науковця, "процедури банкрутства" – спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне
виробництво, мирова угода – фактично і є етапами АУ,
оскільки цей процес розпочинається не тоді, коли підприємство втратило платоспроможність, а коли воно вже визнане банкрутом [13].
У результаті цього дослідження етапи АУ, визначені вітчизняними та зарубіжними науковцями, були узагальнені за спільними ознаками у вигляді таблиці.
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Таблиця
Систематизація етапів АУ за спільними ознаками

Превен- Оцінка ефективтивні
ності реалізації
заходи
антикризової
АУ
програми

Реалізація антикризової програми

Розробка антикризової програми

Діагностика

Спільна
ознака етапу
АУ

Зміст етапу АУ

Автор

Діагностика стану підприємства

Родіонова Н. В., Скібіцький О. М.

Внутрішній аналіз стану підприємства

Грязнова А. Г.

Зовнішній аналіз стану підприємства

Родіонова Н. В., Грязнова А. Г.

Збір, аналіз інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище
організації, а також діагностика стадії кризового процесу

Асаул А. М.

Діагностика та оцінка параметрів кризи (ідентифікація глибини
кризи)

Чернявський А. Д., Іванюта С. М., Лігоненко Л. О., Коротков Е. М., Скібіцький О. М.

Фінансова експрес-діагностика підприємства

Большаков О. С.

Фундаментальна фінансова діагностика підприємства

Большаков О. С.

Вивчення основних факторів, що обумовили (і обумовлюють
у майбутньому періоді) кризовий розвиток підприємства

Коротков Е. М.

Вибір методів і напрямів боротьби з кризою

Асаул А. М.

Розробка тактичних заходів щодо подолання кризи

Асаул А. М.

Розробка концепції подолання кризи (розробка управлінських
рішень антикризового характеру)

Чернявський А. Д., Скібіцький О. М., Коротков Е. М., Грязнова А. Г., Василенко В. О.,
Родіонова Н. В., Іванюта С. М., Лігоненко Л. О.

Складання кошторису витрат

Грязнова А. Г.

Створення механізму контролю
за витратами, їх ефективністю

Грязнова А. Г.

Створення кризового плану

Грязнова А. Г.

Організація виконання антикризових управлінських рішень

Родіонова Н. В., Василенко В. О.

Впровадження внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства

Коротков Е. М.

Вибір ефективних форм санації підприємства
Здійснення антикризових процедур (реалізація прийнятої концеп- Родіонова Н. В., Василенко В. О., Скібіцьції)
кий О. М., Чернявський А. Д., Іванюта С. М.,
Лігоненко Л. О., Асаул А. М.
Контроль за ходом виконання рішень

Родіонова Н. В.

Оцінка ефективності реалізації обраного плану

Асаул А. М.

Оцінка і аналіз якості виконання управлінських рішень за показни- Василенко В. О.
ками діяльності організації
Облік результатів здійснення антикризових процедур

Родіонова Н. В.

Контроль за результатами

Скібіцький О. М.

Розробка і реалізація превентивних заходів щодо запобігання
кризі

Коротков Е. М., Іванюта С. М., Лігоненко Л. О.,
Василенко В. О., Большаков О. С.

Результати дослідження виявили не лише суттєву
відмінність у поглядах науковців стосовно перебігу етапів
АУ, але й спільні ознаки для класифікації, що дозволило
скомпонувати підходи вчених та запропонувати власний
варіант. Висновком за результатами дослідження є наступна послідовність побудови етапів АУ, запропонована автором:
Ι етап. Діагностика та оцінка параметрів кризи.
ΙΙ етап. Антикризове прогнозування, планування.
ΙΙΙ етап. Вибір напрямів стабілізації підприємства,
адекватних масштабам його кризового стану.

ΙV етап. Розробка та реалізація комплексної програми виведення підприємства з кризи.
V етап. Контроль за реалізацією програми виведення підприємства з кризи.
VΙ етап. Оцінка ефективності реалізації обраного
плану.
У подальших дослідженнях автор планує провести
деталізацію, поглиблене роз'яснення запропонованої послідовності етапів АУ.
Проведене дослідження спонукає до подальшого
пошуку та оцінки результатів наукової роботи з АУ для
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формування уніфікованої методологічної схеми виведення підприємства з кризи незалежно від форми власності,
сфери діяльності та причин настання кризи, що забезпечить не тільки реагування на негативні тенденції та виклики ринку, а й позитивне планування бізнесу в довгостроковому періоді.
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