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У статті досліджено поняття антикри-
зового управління, обґрунтовано основну 
його мету та запропоновано інструмента-
рій антикризового фінансового управління. 
Аргументовано, що застосування антикри-
зового управління включає комплекс заходів 
як стратегічного, так і тактичного харак-
теру, на основі чого було окреслено види 
антикризового управління та їхня стисла 
характеристика. Наведено опис видів анти-
кризового управління (реактивний, профі-
лактичний, посткризовий, активний і пасив-
ний). Окреслено наукові підходи до розуміння 
поняття «механізм антикризового управ-
ління» та їхню коротку характеристику. 
Графічно наведена структура механізму 
антикризового фінансового менеджменту 
підприємства, що включає: мету та об'єкти, 
завдання, функції, принципи та методи 
антикризового управління. Обґрунтовано 
низку причин необхідності застосування 
антикризового управління на підприємствах 
та сформовано механізм антикризового 
фінансового управління підприємством.
Ключові слова: антикризове управління, 
інструментарій антикризового фінансового 
управління, реактивне антикризове управ-
ління, превентивне антикризове управ-
ління, післякризове антикризове управління, 
активне антикризове управління, пасивне 
антикризове управління, механізм антикризо-
вого фінансового управління підприємством.

В статье исследовано понятие антикри-
зисного управления, обоснована основная 

его цель и предложен инструментарий 
антикризисного финансового управления. 
Аргументировано, что применение анти-
кризисного управления включает комплекс 
мероприятий как стратегического, так и 
тактического характера, на основе чего 
были обозначены виды антикризисного 
управления и их краткая характеристика. 
Приведено описание видов антикризисного 
управления (реактивный, профилактиче-
ский, посткризисный, активный и пассив-
ный). Определены научные подходы к пони-
манию понятия «механизм антикризисного 
управления» и их краткая характеристика. 
Графически представлена структура меха-
низма антикризисного финансового управ-
ления предприятия, которая включает: 
цели и объекты, задачи, функции, прин-
ципы и методы антикризисного управле-
ния. Обоснован ряд причин необходимости 
применения антикризисного управления 
на предприятиях и сформирован механизм 
антикризисного финансового управления 
предприятием.
Ключевые слова: антикризисное управ-
ление, инструментарий антикризисного 
финансового управления, реактивное 
антикризисное управление, превентивное 
антикризисное управление, послекризис-
ное антикризисное управление, активное 
антикризисное управление, пассивное 
антикризисное управление, механизм анти-
кризисного финансового управления пред-
приятием.

The concept of crisis management has been explored, the main purpose of the article has been substantiated and the tools of crisis management financial 
management have been proposed. It is noted that the sign of crisis phenomena in the economy is the deterioration of the balance of payments, lower invest-
ment and innovation activity of domestic enterprises, decrease their solvency and business activity, increase of loss-making and bankrupt enterprises. It is 
proved that the reason for such a state of the national economy is an imperfect and ineffective crisis management system developed and implemented by 
domestic business entities. The necessity of using anti-crisis management, which includes complex measures of strategic and tactical nature is argued. The 
description of types of crisis management (reactive, preventive, post-crisis, active and passive) is presented. The scientific approaches to understanding 
the concept of "mechanism of crisis management" are outlined and their brief characterization is given. Graphically, the structure of the mechanism of anti-
crisis financial management of the enterprise is presented. It is argued that the investigated mechanism includes the following elements: the purpose and 
objects of crisis management, the tasks, functions and principles of crisis management and the methods used for the implementation of anti-crisis financial 
management. A number of reasons have been substantiated regarding the necessity of using anti-crisis management at enterprises through an effective 
mechanism of anti-crisis financial management of an enterprise. The conclusion is made on expediency of intensification of anti-crisis measures at the 
enterprise. It is proved that with the help of methods of crisis financial management it is possible to generalize, to effectively organize the execution of func-
tions, stages, procedures, operations required for effective anti-crisis solutions. It is argued that the study of the crisis of financial management is necessary 
in order to avoid crises and eliminate the risks of their occurrence for the company through the development and adoption of managerial decisions related 
to the formation, distribution and use of financial resources of the enterprise and the organization of their turnover.
Key words: anti-crisis management, crisis management tools, reactive anti-crisis management, preventive anti-crisis management, post-crisis crisis man-
agement, active anti-crisis management, passive anti-crisis management, mechanism of anti-crisis financial management of the enterprise.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ  
АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
CONCEPTUAL BASES FOR THE MAKING  
ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT BY THE ENTERPRISE

Постановка проблеми. Трансформаційні 
перетворення, що відбуваються в економіці та 
інших сферах, спонукають до постійного удо-
сконалення системи управління вітчизняними 
підприємствами, провідну роль у якій посідає 
антикризове управління. Ознакою кризових 
явищ в економіці є погіршення стану платіжного 
балансу, зниження інвестиційної та інноваційної 
активності вітчизняних підприємств, зниження 
їх платоспроможності та ділової активності і, як 

наслідок, збільшення збиткових і збанкрутілих 
підприємств. Причиною такого стану національ-
ної економіки є недосконала та неефективна сис-
тема антикризового управління, яку розробляють 
та впроваджують вітчизняні суб’єкти господарю-
вання. З урахуванням цих обставин дослідження 
концептуальних засад та механізму антикризо-
вого фінансового управління підприємствами є 
надзвичайно актуальним і потребує глибокого 
дослідження. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблематиці антикризового управління, зокрема 
механізму антикризового управління, присвячено 
праці таких вітчизняних та зарубіжних учених, 
як О.В. Василенко, Л.О. Лігоненко, Е.М. Корот-
кова, М.М. Мартиненко, В.М. Мішин, Л.С. Ситник, 
О.М. Скібіцький, А.Д. Чернявський, І. Ансофф, 
А. Томпсон, Й. Шумпетер та інші. Однак розвиток 
фінансової науки спонукає до постійного вивчення 
й удосконалення сутності та значення антикризо-
вого фінансового управління.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження теоретико-методологічних засад фор-
мування механізму антикризового фінансового 
управління підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У вітчизняній економічній літературі термін 
«антикризове управління» з’явився в середині 
90-х років ХХ ст. і за ці останні роки став одним 
із найбільш популярних і вживаних у сучасному 
діловому житті. Появу терміна спричинили про-
блеми, які виникли у результаті невдалого про-
цесу реформування економіки України та інших 
країн СНД під час переходу до ринкових методів 
господарювання. У загальному аспекті антикри-
зове управління визнається як складник загаль-
ного господарського механізму підприємства та як 
самостійний вид професійної діяльності, що спря-
мований на запобігання та подолання кризи. Це 
постійний процес виявлення ознак кризових явищ, 
розроблення програми виходу із кризи, яка реалі-

зується протягом усього періоду функціонування 
господарюючого суб’єкта [2, с. 280–282].

Основна мета антикризового управління – це 
управління з метою уникнення кризових ситуацій 
та виведення підприємства із кризової ситуації, в 
якій воно опинилося. Мета та заходи антикризо-
вого управління для успішного підприємства від-
різняється від тих, що передбачені для підпри-
ємств, що опинилися у фінансовій кризі (рис. 1).

Застосування антикризового управління вклю-
чає комплекс заходів як стратегічного, так і тактич-
ного характеру. Залежно від характеру заходів та 
відносин, що супроводжуються у процесі їх реа-
лізації, розглядаються різні види антикризового 
управління (табл. 1).

Особливого значення антикризове управ-
ління набуває в управлінні фінансами підприєм-
ства, під яким слід розуміти систему принципів 
і методів розроблення та прийняття комплексу 
спеціальних управлінських рішень, спрямова-
них на запобігання та нейтралізацію фінансових 
криз та їх наслідків із метою досягнення фінан-
сової рівноваги підприємства. Таким чином, 
антикризове фінансове управління на підпри-
ємстві необхідне з низки причин: кризові явища 
можна передбачати, прискорювати, відсувати, 
пом’якшувати; до криз можна і необхідно готу-
ватися; управління в умовах кризи вимагає 
основних підходів, спеціальних знань, досвіду і 
мистецтва; кризові процеси до певного моменту 
можуть бути керованими. 

Рис. 1. Мета та інструментарій антикризового фінансового управління

Джерело: [1]
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- постійний аналіз сильних і 

слабких сторін і підприємства 
(SWOT – аналіз); 

- прогнозування банкрутства; 
- мінімізація і нейтралізація 

ризиків; 
- впровадження системи  
раннього попередження та 
реагування(СРПР). 

- санація без залучення 
додаткових фінансових 
ресурсів; 

- санація із залученням нового 
фінансового капіталу; 

- реструктуризація виробництва; 
- реструктуризація активів; 
- фінансова реструктуризація; 
- реорганізація підприємства. 
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Таблиця 1
Види антикризового управління та їх характеристика

Вид Характеристика
Реактивний Чітке і конкретне визначення цілей, планування, впровадження незначної кількості 

заходів, запропонованих із метою відновлення попереднього, докризового стану. 
Основними формами подолання кризи є забезпечення актуальної платоспроможності, 
збереження капіталу шляхом вирівнювання доходів і витрат, збереження факторів 
виробництва

Превентивний 
(попереджувальний) 

або випереджувальний

Розробляються загальні цілі, які формуються на більш високому рівні планування, 
ніж завдання розроблення конкретних заходів. Виступає як інструмент реалізації 
довгострокових завдань менеджменту, що можуть охоплювати всі підрозділи 
підприємства. Досліджується й оцінюється невизначеність, покращується безпека 
господарюючого суб’єкта шляхом збільшення здатності до адаптації

Післякризовий Надається оцінка післякризового стану, прогнозуються тенденції й можливості 
розвитку господарюючого суб’єкта, визначаються наявні ресурси щодо становлення 
і подальшого його розвитку. Впроваджуються програми післякризового становлення 
і розвитку.

Активний Швидко реагує на зміну зовнішнього і внутрішнього середовища і розробляє адекватні 
до кризи оздоровчі заходи

Пасивний Господарюючий суб’єкт завчасно готується до можливих труднощів у майбутньому: 
увага концентрується на завчасному розробленні антикризових заходів, формується 
кадровий потенціал, спроможний протидіяти кризовим явищам, накопичуються 
ресурси тощо

Джерело: [2, с. 282]

Науковці неоднозначно підходять до тракту-
вання самого терміна «механізм антикризового 
управління». Аналіз літературних джерел дав 
змогу окреслити такі підходи до трактування цього 
поняття, як: сукупність принципів, законів та про-
цедур, методів, моделей, важелів і форм управ-
ління [3–6; 7]; система управління [8–11]; сукуп-
ність певних підсистем, засобів або елементів 
щодо виходу із кризи [12–14]; розроблення та реа-
лізація заходів щодо виходу з кризового фінансо-
вого стану [15–17]. Механізм антикризового фінан-
сового управління включає сукупність елементів, 
які визначають його необхідність, функції, прин-
ципи (рис. 2). 

Антикризове фінансове управління підпри-
ємством має свої особливості, а саме [2, с. 285]: 
мобільність і динамічність у використанні фінан-
сових ресурсів, проведенні змін, реалізації 
інноваційних фінансових програм; здійснення 
програмно-цільових підходів у технологіях роз-
роблення та реалізації управлінських фінансових 
рішень; підвищена чутливість до фактора часу в 
процесах антикризового управління фінансами 
підприємства, до здійснення своєчасних дій із 
динаміки ситуацій; підвищення уваги до попере-
дніх і наступних оцінок управлінських фінансових 
рішень і вибору альтернатив поведінки та фінан-
сової діяльності; використання антикризового кри-
терію якості фінансових рішень під час їх розро-
блення та реалізації.

Метою антикризового фінансового управління є 
уникнення кризових ситуацій та виведення підпри-
ємства із кризової ситуації, в якій воно опинилося 
через розроблення та прийняття управлінських 
рішень, пов’язаних із формуванням, розподілом і 

використанням фінансових ресурсів підприємства 
та організації обороту. Об’єктом виступає віднов-
лення фінансової рівноваги. 

Можна окреслити загальні і специфічні функції 
антикризового фінансового управління підприєм-
ством. Загальні функції включають: планування, 
організацію, облік, контроль, аналіз, регулювання 
і стимулювання. 

До специфічних функцій варто віднести перед-
кризовий стан управління фінансами; управління 
в умовах фінансової кризи; управління процесами 
виходу з фінансової кризи; стабілізацію нестійких 
ситуацій; мінімізацію витрат і втрачених можли-
востей; своєчасне прийняття рішень.

Антикризове фінансове управління покликане 
вирішувати низку завдань, ключовими серед 
яких є: 

– аналіз зовнішнього середовища і внутріш-
нього потенціалу конкурентних переваг підприєм-
ства для вибору стратегії його розвитку на основі 
прогнозування свого фінансового стану;

– попередня діагностика причин виникнення 
фінансових кризових ситуацій;

– комплексний аналіз фінансового стану під-
приємства для встановлення методів його фінан-
сового оздоровлення;

– заходи антикризового фінансового управ-
ління і контроль за їх проведенням.

За допомогою методів антикризового фінансо-
вого управління можна узагальнити, ефективно 
організувати виконання функцій, етапів, процедур, 
операцій, необхідних для прийняття ефективних 
рішень. Основними серед них є: метод техніко-
економічних розрахунків, балансовий, економіко-
статистичні, економіко-математичні, експертні, 
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методи дисконтування та нарощення вартості, 
методи диверсифікації, хеджування, інші фінан-
сові методи.

Висновки з проведеного дослідження. 
Результати дослідження засвідчили, що для 
забезпечення ефективності антикризового 
управління необхідною є своєчасна діагностика 
кризи на підприємстві задля оперативного реагу-

вання на зміни внутрішнього і зовнішнього серед-
овища. А використання антикризового фінан-
сового механізму управління підприємствами 
забезпечить реалізацію окреслених заходів, які 
спрямовані на швидке відновлення платоспро-
можності та вихід із кризового стану. Зазначене 
виступатиме предметом подальших наукових 
досліджень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета – це управління з метою уникнення кризових ситуацій та виведення підприємства з 
кризової ситуації, в якій воно опинилося через розроблення та прийняття управлінських 
рішень, пов’язаних із формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів 
підприємства та організації обороту його засобів. 

Об’єктом антикризового фінансового управління виступає відновлення фінансової 
рівноваги. 

Функції антикризового фінансового управління підприємством 

Завдання, що поставлені перед антикризовим фінансовим управлінням: 
 аналіз зовнішнього середовища і внутрішнього потенціалу конкурентних 

переваг підприємства для вибору стратегії його розвитку на основі 
прогнозування свого фінансового стану; 

 попередня діагностика причин виникнення фінансових кризових ситуацій; 
 комплексний аналіз фінансового стану підприємства для встановлення 

методів його фінансового оздоровлення; 
 заходи антикризового фінансового управління і контроль за їх проведенням. 

 

Загальні функції: 
планування, організація, 
облік, контроль, аналіз, 

регулювання і 
стимулювання. 

 

Специфічні  функції: 
передкризовий стан управління фінансами; управління в 
умовах фінансової кризи; управління процесами виходу 

з фінансової кризи; стабілізація нестійких ситуацій; 
мінімізація витрат і втрачених можливостей; своєчасне 

прийняття рішень. 

Принципи антикризового фінансового управління підприємством 

Системні (визначають 
загальні вимоги до 

проведення 
антикризового 

фінансового управління): 
об’єктивності, 
комплексності, 

відповідності, контролю, 
оптимальності, основної 

ланки, законності, 
ефективності 

 

Специфічні (розглядаються диференційовано щодо 
механізму, процесу та системи управління): 

рання діагностика кризових явищ у діяльності 
підприємства; своєчасність реагування на окремі кризові 
явища у фінансовому розвитку господарюючого суб’єкта; 
застосування інструментів реструктуризації, потенціалу 
реінжинірингу; використання санації підприємства для 

уникнення банкрутства; забезпечення контролю за 
результатами розроблених заходів для виведення 

підприємства з фінансової кризи. 
 Методи антикризового фінансового управління (дають змогу узагальнити, ефективно 

організувати виконання функцій, етапів, процедур, операцій, необхідних для прийняття 
рішень): метод техніко-економічних розрахунків, балансовий, економіко-статистичні, 
економіко-математичні, експертні, методи дисконтування та нарощення вартості, 
методи диверсифікації, хеджування, інші фінансові методи. 

Рис. 2. Механізм антикризового фінансового управління підприємства

Джерело: авторська розробка
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CONCEPTUAL BASES FOR THE MAKING  
ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT BY THE ENTERPRISE

The purpose of the article. Transformational transformations taking place in the economy and other 
spheres, encourage the constant improvement of the management system of domestic enterprises. The lead-
ing role in the management system is anti-crisis management. Given these circumstances, the study of the 
conceptual foundations of the crisis financial management of enterprises is extremely relevant. The purpose 
of the article is to study the theoretical and methodological principles of the mechanism of crisis management 
of the enterprise.

Methodology. The research of the crisis financial management is to avoid crisis situations and to eliminate 
the company from a crisis situation through the development and adoption of managerial decisions related to 
the formation, distribution and use of financial resources of the enterprise and the organization of turnover.

Results. The concept of crisis management has been explored, the main purpose of the article has been 
substantiated and the tools of crisis management financial management have been proposed. It is noted that 
the sign of crisis phenomena in the economy is the deterioration of the balance of payments, lower investment 
and innovation activity of domestic enterprises, decrease their solvency and business activity, increase of loss-
making and bankrupt enterprises. It is proved that the reason for such a state of the national economy is an 
imperfect and ineffective crisis management system developed and implemented by domestic business enti-
ties. The necessity of using anti-crisis management, which includes complex measures of strategic and tactical 
nature is argued. The description of types of crisis management (reactive, preventive, post-crisis, active and 
passive) is presented. The scientific approaches to understanding the concept of "mechanism of crisis man-
agement" are outlined and their brief characterization is given. Graphically, the structure of the mechanism of 
anti-crisis financial management of the enterprise is presented. It is argued that the investigated mechanism 
includes the following elements: the purpose and objects of crisis management, the tasks, functions and prin-
ciples of crisis management and the methods used for the implementation of anti-crisis financial management. 

Practical implications. A number of reasons have been substantiated regarding the necessity of using 
anti-crisis management at enterprises through an effective mechanism of anti-crisis financial management of 
an enterprise. The conclusion is made on expediency of intensification of anti-crisis measures at the enter-
prise. It is proved that with the help of methods of crisis financial management it is possible to generalize, to 
effectively organize the execution of functions, stages, procedures, operations required for effective anti-crisis 
solutions.

Value/originality. The results of the study showed that in order to ensure the effectiveness of crisis man-
agement, timely diagnosis of the crisis in the enterprise is necessary for the prompt response to changes in the 
internal and external environment. And the use of the crisis financial mechanism for managing enterprises will 
ensure the implementation of identified measures aimed at rapid recovery of solvency and its exit from the crisis.


