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досліджено проблеми антикризового управління підприємством в умовах нестабільності зовнішнього 
середовища. розглянуто існуючі теоретичні підходи до розуміння категорії «антикризове управління».  
виділені специфічні принципи антикризового управління, такі як принцип пріоритетності довгострокових 
цілей над короткостроковими, адаптивності до змін зовнішнього середовища, ефективності антикризових 
заходів, системності, принципи безперервності спостережень та оперативності реагування на зміни зов-
нішнього середовища. розроблено практичні рекомендації щодо антикризового управління торговельним 
підприємством. сформовані висновки дозволять намітити шляхи подальшого досліджень.
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Постановка проблеми. в сучасних умовах 
господарювання, які склались в україні, 

вітчизняні торговельні підприємства знаходять-
ся в складному стано-вищі під тиском низки не-
гативних факторів нестабільного зовнішнього 
середовища таких як, зростання конкуренції, 
зниження купівельної спроможності населення, 
коливання валютного курсу, недосконалість за-
конодавства та інше. це приводить до постійного 
зниження показників господарської діяльності 
торговельних підприємств, їх неплатоспромож-
ності та банкрутства.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання антикризового управління підприєм-
ством досліджувались у роботах зарубіжних 
та вітчизняних вчених, серед яких а.і. амо-
ша, в.а. василенко [1], і.Ф. комарницький [2], 
о.М. скібицький [3], о.Ю. Проскура [4], а.в. че-
реп [5] та інші. 

Методичні підходи до аналізу фінансово-
го стану підприємства з точки зору оцінки ви-
значення кризових симптомів розроблялося 
в працях е. альтмана, в. Бівера, дж. таффлера, 
М. хаммера, д. чампі, л.о. лігоненко [6], о.о. те-
рещенко [7], а.М. Штангрета [8], а.в. данилен-
ко [9], в.і. Фучеджи [10], в.П. клочана, о.М. ви-
шневської, н.і. костаневича [11] та інших.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. незважаючи на значну кіль-
кість робіт з цієї проблематики питання антикри-
зового управління з урахуванням нестабільності 
зовнішнього середовища залишаються недостат-
ньо вивченими та потребують подальшого до-
слідження.

мета статті. головною метою цієї роботи 
є аналіз сутності та особливостей антикризо-
вого управління торговельним підприємством 
в умовах нестабільності зовнішнього середовища 
та теоретико-методологічне обґрунтування на-
прямків його удосконалення.

виклад основного матеріалу. згідно хвильо-
вої теорії розвитку економічних систем, в період 
підйому економіки зароджуються кризові яви-
ща, які становляться передвісниками майбут-
ньої кризи. таким чином, криза є об’єктивною 
реальністю функціонування економічних сис-

тем, в.о. Подольська визначає кризу, як «фор-
ма порушення параметрів життєздатності під-
приємства, яка проявляє себе протягом певного 
періоду, характеризується закономірністю та ци-
клічністю виникнення на різних етапах життєво-
го циклу підприємства, обумовлюється накопи-
ченням протиріч у межах господарської системи 
та в перебігу її взаємодії з зовнішнім оточенням, 
має певні наслідки для можливостей його функ-
ціонування і розвитку» [12, с. 336].

в зарубіжних країнах, які довгий час працю-
ють в умовах ринкової еко-номіки, накопичено 
значний досвід антикризового управління підпри-
ємствами. в той час, як в україні тільки напра-
цьовуються механізми подолання кризових явищ 
та антикризового управління. Більшість вітчизня-
них підприємств використовують реактивну ан-
тикризову політику, в рамках якої розробляють-
ся заходи реагування на кризові явища в момент 
їх значного посилення та очевидного негативного 
впливу на результати діяльності підприємства. 

на сьогоднішній день, не зважаючи на ве-
лику кількість наукових праць не існує єдиного 
підходу до трактування категорії «антикризове 
управління», що ускладнює розробку та впрова-
дження антикризових заходів. зважаючи на це, 
автори вважають за необхідне дослідити підходи 
до трактовки цієї категорії та відокремити її від-
мінні риси.

аналіз підходів до трактування категорії 
«антикризове управління», показав, що автори 
визначають його з різних точок зору, які допо-
внюють одна одну та розширюють її сутність. 
так, о.о. терещенко, а.в. череп, о.Ю. Проску-
ра, а.М. Штангрет та і.Ф. комарницький фор-
мулюють своє визначення на основі системного 
підходу, в якому антикризове управління ком-
плекс заходів по попередженню та подоланню 
кризи. автори л.о. лігоненко, в.а. василенко, 
та о.М. скібіцький трактують поняття анти-
кризового управління як спеціальне управління 
з метою запобіганню кризових явищ та знижен-
ня негативних наслідків кризи.

Беручи до уваги запропоновані вище підходи 
до трактування поняття «антикризове управлін-
ня» з врахуванням фактору нестабільності зов-
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нішнього середовища, авторами пропонується 
авторське бачення його сутності, а саме: «анти-
кризове управління – це процес управління під-
приємством, який полягає у моніторингу зовніш-
нього середовища з метою своєчасного виявлення 
причин виникнення кризових ситуацій, розробці 
оперативних заходів реагування на зміни зо-
внішнього та внутрішнього середовища, а також 
підтримці рівноваги у всіх підсистемах підпри-
ємства та забезпечення стійкості до негативних 
впливів зовнішнього середовища».

таким чином, основними цілями антикризо-
вого управління торговельного підприємством 
в умовах не стабільності зовнішнього середови-
ща є рання діагностика кризових явищ на основі 
постійного моніторингу зовнішнього та внутріш-
нього середовища, зниження негативного впливу 
кризових ситуацій та ліквідація наслідків кризи. 

на сьогоднішній день, можна визначити низку 
недоліків в організації антикризового управлін-
ня вітчизняними торговельними підприємствами. 
серед яких доцільно визначити наступні:

– антикризові заходи, що розроблені сьогодні 
в вітчизняній практиці є ефективними в умовах 
сталого розвитку економіки та не враховують 
швидкоплинних змін та високого ступеню неви-
значеності зовнішнього середовища;

– антикризові заходи, які використовують-
ся на вітчизняних торговельних підприємствах 
в основному є безсистемними та призначені для 
оперативного реагування на результати проявів 
кризових симптомів з метою корегування окре-
мих підсистем організації; 

– розроблені антикризові заходи не враховують 
стадії життєвого циклу розвитку підприємства;

– моделі оцінки економічної діяльності, які 
використовуються на вітчизняних підприємствах 
не враховують галузеву специфіку та особливос-
тей їх взаємодії з зовнішнім середовищем;

– відсутність системи аналізу зовнішнього се-
редовища та раннього попередження кризових 
явищ.

антикризове управління торговельним під-
приємством в умовах нестабільності зовнішньо-
го середовища повинно базуватись на загальних 
принципах менеджменту та специфічних прин-
ципах. серед специфічних принципів антикризо-
вого управління можна виділити наступні:

– принцип пріоритетності довгострокових ці-
лей над короткостроковими, який полягає у про-
гнозуванні перспективи розвитку підприємства 
з урахуванням можливих ризиків на основі роз-
робки антикризової стратегії;

– принцип адаптивності до змін зовнішнього 
середовища, який полягає у використанні відпо-
відної антикризової стратегії залежно від фази 
кризи, що виникла;

– принцип ефективності антикризових за-
ходів, який полягає в отриманні економічного 
та соціального ефекту на підприємстві від впро-
вадження антикризових заходів; 

– принцип безперервності спостережень за 
змінами зовнішнього середовищ;

– принцип оперативності реагування на зміни 
зовнішнього середовища;

– принцип системності, який полягає у систем-
ному підході до реалізації антикризових заходів.

таким чином, пропонуються наступні пріо-
ритетні напрямки вдосконалення антикризового 
управління вітчизняними торговельними підпри-
ємствами в умовах нестабільності зовнішнього 
середовища:

– розробка заходів діагностики та раннього 
попередження про виникнення слабких сигналів 
кризових явищ на підприємстві;

– підвищення рівня використання усіх ресур-
сів підприємства;

– зниження поточних витрат підприємства.

таблиця 1
тлумачення категорії «антикризове управління»

лігоненко л.о. 
[6, с. 88]

постійно організоване спеціальне управління, в основу якого покладена система 
методів та принципів розробки та реалізації специфічних управлінських рішень в 
умовах суттєвих ресурсних та часових обмежень, підвищеного ризику фінансових та 
інтелектуальних втрат для відновлення життєздатності підприємства та недопущення 
його ліквідації як господарюючого суб’єкта

василенко в.а. 
[1, с. 23]

управління, у якому поставлене певним чином передбачення небезпеки кризи, аналіз 
його симптомів, заходів для зниження негативних наслідків кризи і використання його 
факторів для наступного розвитку

скібіцький о.М. 
[3, с. 44]

управління, що націлене на запобігання можливим серйозним ускладненням у ринковій 
діяльності підприємства, забезпечення його стабільного, успішного господарювання

комарницький і.Ф. 
[2, с. 11]

систематичний процес попередження або подолання кризи для збереження, відновлення 
до кризового стану та наступного поліпшення потенційних можливостей успішного 
функціонування виробничо-господарської системи на ринку

Штангрет а.М. 
[8, с. 472]

система управління підприємством, спрямована на завчасне виявлення можливих 
кризових ситуацій, розроблення заходів протидії, швидкого реагування на будь-які зміни у 
зовнішньому і внутрішньому середовищі, що становлять загрозу для існування підприємства 

Проскура о.Ю. 
[4, с. 6]

складний елемент системи управління підприємством, що включає в себе забезпечуючи 
і функціональну складові. Першу складають підсистеми: організаційного, методичного, 
нормативного і правового забезпечення. 

терещенко о.о. 
[7, с. 25]

процес управління фінансово-економічними ризиками та фінансовою санацією 
підприємства з метою профілактики та нейтралізації фінансової кризи та забезпечення 
безперервної діяльності підприємства на основі використання специфічних методів та 
прийомів управління фінансами

череп а.в. 
[5, с. 279]

комплексна система заходів, яка спрямована на запобігання кризи та забезпечення 
умов, які б ліквідували передумови та наслідки її появи через прогнозування соціально-
економічного розвитку підприємства і реалізацію антикризової стратегії для зміцнення 
конкурентних позицій суб’єкта господарювання у ринковому середовищі
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висновки і пропозиції. з урахуванням проблем 
економічного розвитку країни виникає необхідність 
розробки комплексу заходів антикризового управ-
ління в умовах негативного впливу не стабільного 
зовнішнього середовища на підприємства україни. 
на думку авторів антикризове управління повинно 

функціонувати постійно, як підсистема загальної 
системи управління торговельним підприємством. 

в якості перспектив подальшого дослідження 
можна відмітити розробку конкретних антикризо-
вих заходів по ранній діагностиці кризових явищ 
з урахуванням змін зовнішнього середовища.
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антикризиСное Управление торговЫм предприятием  
в УСловиях неСтабильноСти внеШней СредЫ

аннотация
исследованы проблемы антикризисного управления предприятием в условиях нестабильности внеш-
ней среды. рассмотрены существующие теоретические подходы к пониманию категории «антикри-
зисное управление». выделенные специфические принципы антикризисного управления, такие как 
принцип приоритетности долгосрочных целей над краткосрочными, адаптивности к изменениям внеш-
ней среды, эффективности антикризисных мер,, системности, принципы непрерывности наблюдений 
и оперативности реагирования на изменения внешней среды. разработаны практические рекоменда-
ции по антикризисному управлению торговым предприятием. сформированы выводы позволят наме-
тить пути дальнейшего исследования.
ключевые слова: антикризисное управление, кризиса, риск, внешняя среда, принципы антикризисного 
управления.
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antI-CrIsIs ManageMent Of trade enterprIse  
In the COndItIOns Of eXternaL InstabILItY

summary
the problems of the crisis management of the enterprise in the conditions of instability of the external 
environment are investigated.. existing theoretical approaches to understanding the category of "crisis 
management" are considered. dedicated specific principles of crisis management, such as the principle 
of prioritizing long-term goals over short-term, adaptability to changes in the external environment,  
the effectiveness of anti-crisis measures, systemic principles, principles of continuity of observations and 
responsiveness to changes in the external environment. Practical recommendations for crisis management 
of a trading enterprise have been developed. formed conclusions will identify ways to further research.
Keywords: crisis management, crisis, risk, external environment, principles of crisis management. 


