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Анотація. Наведені характерні особливості діяльності підприємств в 
кризових умовах. Досліджено сучасний стан питання антикризового 
менеджменту корпораціями, проведений детальний аналіз теоретичних і 
методологічних засад цієї проблематики. Наведене власне визначення 
інструментів антикризового менеджменту. Здійснено групування 
інструментів антикризового управління ТНК відповідно до їх тактичного 
спрямування. 
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Abstract. Key characteristics of enterprises functionality in crisis conditions 
described. Modern state of crisis management of corporations investigated, provided 
detailed analysis of theoretical and methodological principles of this issue. Own 
definition of crisis management tools provided. A grouping of crisis management 
tools of TNC is made according to its tactical direction. 
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Постановка проблеми. Сучасній світовій економіці притаманні мінливість 

бізнес-середовища, значна залежність від чинників політичного впливу, 

посилення рівня конкуренції. Усі ці фактори ставлять ТНК перед необхідністю 



оволодіння антикризовими методами та новими, більш дієвими, підходами до 

управління. Функціонування в умовах несприятливого бізнес середовища 

інколи має наслідком банкрутство окремих корпорацій або приведення їх до 

стану тимчасової неплатоспроможності. Так, за даними дослідження «New 

Generation Research», лише у 2014 збанкрутували такі промислові гіганти, як 

Energy Future Holdings Corp. із загальною кількістю активів -  40,970 млн дол. 

США, NII Holdings, Inc. - 8,679 млн дол. США, Genco Shipping & Trading 

Limited - 2,957 млн дол. США та ін.. Банкрутства торкнулися абсолютно різних 

галузей економіки – енергетики, судно будівництва, телекомунікацій, нафтової 

сфери тощо [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній економічній 

літературі існують варіативні підходи щодо визначення антикризового 

менеджменту підприємством. Так, одні вчені акцентують свою увагу на 

важливості превентивного управління ТНК, використання прийомів і методів з 

недопущення потрапляння підприємства у кризове становище. Таку точку зору 

підтримує і Е. Уткін. Він акцентує свою увагу на  важливості виявлення ознак 

кризових явищ та реалізації необхідних передумов для їх своєчасного 

запобігання та подолання з ціллю забезпечити життєдіяльність суб'єкта 

господарювання. 

Інші автори схильні розглядати антикризовий менеджмент в контексті 

наявної присутності певних фінансово-економічних проблем на підприємстві. 

Таке управління слід розглядати як сукупність форм і методів реалізації 

антикризових заходів  щодо конкретної корпорації [2]. 

Метою дослідження є визначення поняття антикризового менеджменту 

ТНК. Необхідним є висвітлення варіативності методик щодо класифікації 

інструментів антикризового управління та виведення власної методики для 

найбільш ефективної їх реалізації, з врахуванням їх загальних особливостей. 

Виклад основного матеріалу. Мараховська Т.М під фінансовою кризою 

розуміє фазу дизбалансової діяльності підприємства та обмеження важелів 

впливу його керівництва на фінансові відносини, які існують на цьому 



підприємстві. Під цим також розуміється загроза неплатоспроможності та 

банкрутства суб’єкта господарювання, його функціонування в неприбутковій 

зоні або відсутність у цього підприємства потенціалу для успішної діяльності. 

Характерною ознакою і фазою кризи є періодичний та все триваліший 

дефіцит грошових коштів ТНК для виконання нею своїх зобов'язань, а також 

фінансування своєї поточної діяльності. Зовнішньою ознакою такої ситуації є 

виникнення стану неплатоспроможності, який характеризується затримкою 

здійснення у часі поточних платежів (порушення термінів виплат у зв'язку з 

недостатністю грошових коштів), сплатою економічних санкцій (штрафів, пені) 

за несвоєчасну сплату, появою непогашених кредитів і позик, а також 

наявністю простроченої кредиторської заборгованості та. За таких умов ТНК 

може наблизитися до стану визнання її банкротом [3]. 

Вищезазначене свідчить про доцільність та важливість постійної роботи з 

антикризового менеджменту як на макроекономічному рівні, так і  на рівні 

ТНК. Сучасний менеджмент має широкий арсенал антикризових інструментів, 

які дозволяють діагностувати ознаки та ймовірність кризових явищ на 

підприємствах, стабілізувати критичне становище, розробити та запровадити 

дієві програми подолання стану кризи, забезпечити стійке зростання. 

Таким чином, при несприятливому бізнес середовищі, розробка та 

впровадження антикризових заходів повинні стати одним із ключових завдань, 

що стоїть перед менеджментом ТНК. Перелік таких заходів щодо покращення 

економічного становища індивідуальний для кожного з підприємств та 

залежить від галузі бізнес спрямування, номенклатури продукції, кон’юнктури 

ринку, інфраструктури регіону, системи менеджменту корпорації, структури 

витрат на виробництво та управління, особливостей техніко-технологічного 

характеру тощо [4]. 

В ході дослідження, авторами було розроблене наступне визначення 

інструменту антикризового менеджменту: Інструмент антикризового 

менеджменту –  це сукупність методів та засобів в  системі управління, які 

використовуються для прийняття ефективних управлінських рішень в стані 



кризових явищ на підприємстві, допомагають знайти доцільний шлях 

вирішення конкретних проблем і оптимальний шлях розвитку компанії. 

Інструменти антикризового менеджменту можуть значно відрізнятися за 

напрямом і силою впливу, за групами суб’єктів антикризового управління, які 

їх використовують. Тому групування інструментів антикризового управління 

може надати можливість наочніше відобразити їх функціональне призначення 

та спростити надання рекомендацій стосовно вибору конкретного набору 

інструментів задля подолання певних видів патологій, що призводять до 

виникнення кризи [2]. 

Так, якщо розглядати інструменти антикризового управління з точки зору 

макроекономічних показників, то Коваленко В.В. поділяє їх на фінансові, 

структурні та операційні. 

Фінансові інструменти використовуються для фінансової підтримки ТНК. 

До них відносять: 

1. Прямі методи: надання банківських кредитів; реструктуризація 

короткострокових кредитів ТНК; надання урядових гарантій за інвестиційної 

діяльності компаній; активне використання облігаційних інструментів. 

2. Непрямі методи: реструктуризація податкових зобов'язань; перегляд 

системи оподаткування ТНК; викуп зобов'язань підприємств перед банками , 

які вже прострочені; конвертація депозитів державних підприємств у капітал 

ТНК.  

Зазначені фінансові інструменти доцільно використовувати у ситуації 

системної кризи. 

Операційні інструменти зосереджуються на менеджменті та ефективності 

ТНК: скорочення або закриття неприбуткових філіалів; відмова від суміжних 

напрямків бізнесу; посилення конкурентних переваг компаній; твінінг.  

Структурні інструменти використовують для вирішення проблем на рівні 

сектору виробництва, при впровадженні принципів конкуренції та надійності. 

До них відносять:, злиття, реорганізацію ТНК; ліквідацію; управління 



активами. Їх використання пов’язують із кризовими явищами в фінансовому 

секторі [5]. 

Грибан С.В. у своєму дослідженні розглядає інструменти антикризового 

менеджменту ТНК з мікроекономічної точки зору. Так, згідно з класифікації, 

наведеної вченим, інструменти антикризового управління поділяються на: 

1) Фінансово економічні – вони спрямовані на оперативне покращення 

фінансових показників діяльності підприємства. До них відносять: скорочення 

витрат виробництва, жорсткість контролю всіх видів альтернативних витрат, 

оптимізація оподаткування, інкасація дебіторської 

заборгованості,впровадження нових форм розрахунків з контрагентами, 

оптимізація руху грошових потоків; 

2) Організаційно технологічні – спрямовані на підвищення 

ефективності використання наявних ресурсів у коротко- і середньостроковому 

періодах. До них можна віднести: передача на аутсорсинг окремих процесів, 

оптимізація та оновлення технологічних процесів, жорсткість кадрової 

політики, продаж або здача в оренду нерентабельних основних фондів, 

розпродаж запасів готової продукції на умовах попередніх платежів; 

3) Стратегічні – націлені на кардинальні довгострокові зміни у сфері 

менеджменту ТНК. Вони включають: горизонтальну та вертикальну інтеграцію, 

перегляд організаційної структури ТНК на предмет виключення зайвих рівнів 

управління, реструктуризація підприємства, диверсифікація діяльності, 

реінжиніринг [2]. 

Булович Т.В. також розглядає інструменти антикризового управління на 

мікрорівні. Так, вчена вважає, що зазначені інструменти є спеціальними, якщо 

вони застосовуються окремими ТНК згідно із ситуації, що складається на 

певний період часу. Їх основне завдання – забезпечити піднесення антикризової 

роботи у компанії на якісно новий рівень. Так, згідно з її класифікацією, 

інструментарій системи антикризового управління можна зобразити таким 

чином (рис. 1). 



В наведеному інструментарії антикризового управління ТНК, Булович Т.В. 

найбільшої ваги надає процесу санації, в різних його аспектах. Так, під 

санацією балансу автор розуміє комплекс антикризових заходів, в результаті 

яких досягається оптимізація як величини, так і структури активів і пасивів 

підприємства [6, c.260]. 

 

 
Рис. 1. Інструментарій антикризового управління підприємства [6] 

 

Компанія Bain & Company провела в 2009 році дослідження, в якому 

виокремила  найпоширеніші інструментів антикризового менеджменту ТНК. 

Проаналізувавши ці дані, а також низку теорій як вітчизняних, так і зарубіжних 

науковців, авторами була розроблена власна класифікація інструментів 

антикризового менеджменту ТНК з точки зору їх тактичного спрямування: 

оперативні, дуальні та стратегічні. Дана класифікація наведена в табл. 1. 

Суть оперативних інструментів антикризового менеджменту ТНК полягає 

в тому, що вони направлені на вирішення коротко та середньострокових 

завдань. Час від їх впровадження до результату – найменший, у порівнянні з 

іншими антикризовими інструментами. Рішення про їх застосування може 



прийматись у більшості випадків менеджерами середнього рівня, із 

мінімальним залученням топ менеджменту ТНК.  

Таблиця 1 

Класифікація інструментів антикризового менеджменту ТНК 
 

Інструменти антикризового менеджменту ТНК 

Оперативні Дуальні Стратегічні 

Направлені на вирішення 

коротко та середньострокових 

завдань.  

Направлені на вирішення 

середньо та 

довгострокових завдань. 

Направлені на вирішення 

довгострокових завдань. 

Управляння ланцюжками 

постачань 

Реінжиніринг Злиття і поглинання 

Аутсорсинг Сценарне планування Стратегічні альянси 

Бенчмаркінг Ощадливі технології шість 

сигм 

Стратегія росту 

Скорочення штату Збалансована система 

показників 

Стратегічне планування 

Сегментування споживачів Управління знаннями Місія і бачення 

 Ключові компетенції TQM 

 

Ключовою характеристикою стратегічних інструментів антикризового 

менеджменту ТНК є те, що вони направлені на вирішення довгострокових 

завдань. Час від їх впровадження до результату – найбільший, у порівнянні з 

іншими антикризовими інструментами. Рішення про їх застосування може 

прийматись лише топ менеджерами найвищого рівня. 

Авторами було запропоноване якісно нове поняття – дуальні інструменти 

антикризового менеджменту ТНК. Їх головна особливість полягає в тому, що 

вони направлені на вирішення середньо- та довгострокових завдань. Час від їх 

впровадження до результату може варіюватися від середнього до 

щонайдовшого, у порівнянні з іншими антикризовими інструментами. Рішення 



про їх застосування може прийматись в рідкісних випадках менеджерами 

середнього рівня, і найчастіше менеджерами найвищого рівня. 

Концептуальна модель процесу антикризового управління суб’єктом 

господарювання наведена Грибаном С.В., яка передбачає проходження 

підприємством ряду послідовних етапів у процесі подолання кризового стану: 

1. Діагностика кризових явищ у діяльності ТНК і можливої загрози її 

банкрутства. Формування аналітичного підґрунтя; 

2. Визначення завдання та  мети антикризового менеджменту, основними з 

яких повинні бути: локалізація кризових явищ; фінансова стабілізація; 

запобігання повторенню кризи тощо; 

3. Визначення кола відповідальних осіб за розробку і реалізацію 

антикризової програми; 

4. Оцінка часових затрат та ресурсного потенціалу ТНК; 

5. запровадження антикризової програми і контроль за її реалізацією. 

6. Розробка профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 

повторенню кризи. 

Реалізація вищенаведених етапів повинна сприяти виходу ТНК з кризи, що 

вже має місце у її діяльності. Також за необхідне є створення на підприємстві 

системи, що сприяла би запобіганню виникненню кризових явищ. 

Функціонування такої системи лежить у площині використання інструментів 

менеджменту, зокрема саме стратегічного спрямування. 

Висновок. Серед усіх інструментів антикризового менеджменту ТНК, 

найбільш важливими ми вважаємо стратегічні інструменти, які спрямовані на 

довгострокові зміни у сфері менеджменту підприємства. Реалізація цих методів 

дозволяє корпорації забезпечити нову ефективну якість зростання у 

варіативних сферах: організаційній, управлінській, технологічній тощо.  

Який би інструментарій антикризового менеджменту не використовувала 

кожна конкретна ТНК, прийняття рішення про впровадження тих чи інших 

інструментів повинно здійснюватися менеджерами відповідного рівня та 

компетенції. Чим складнішим, тривалішим та дорожчим є певний інструмент 



антикризового управління, тим більш високим рівнем менеджменту має 

прийматися рішення про застосування цього інструменту. Рішення про 

застосування стратегічних інструментів антикризового управління мають 

прийматися лише топ-менеджментом підприємства з подальшим їх 

узгодженням з власниками.  
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