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Предметом дослідження в статті є антикризовий потенціал підприємства. Мета роботи –
дослідити особливості використання в антикризовому управлінні антикризового потенціалу для
подолання різних видів криз на підприємстві. У статті вирішуються наступні завдання: на
основі класифікації криз на підприємстві сформовано наповнення антикризового потенціалу
відповідно до кожного виду кризи, а також визначено, які його складові використовуються в
антикризовому управлінні. Теоретико-методологічною основою статті є наукові праці
вітчизняних та зарубіжних науковців, які займалися дослідженням питань антикризового
управління та антикризового потенціалу. У процесі нашого дослідження використано
сукупність наукових методів та підходів: системний, структурно-функціональний, аналізу та
синтезу, порівняння. Досліджено взаємозв’язок антикризового управління кризами в частині
реалізації антикризового потенціалу для подолання цих криз. Визначено, яке наповнення буде
мати антикризовий потенціал відповідно до виду кризи, що виникла на підприємстві у
конкретній сфері його діяльності. З’ясовано, як складові антикризового потенціалу можуть
бути використані в антикризовому управлінні. Встановлено, як види криз за станом,
масштабом та причинами впливають на управління антикризовим потенціалом.
Охарактеризовано, яким чином складові антикризового потенціалу використовуються у
антикризовому управлінні відповідно до таких видів криз: економічні, фінансові, соціальні,
інформаційні, організаційно-управлінські, виробничо-технологічні, збуту, постачання. А також
визначено, що до антикризового потенціалу за умов будь-якої кризи входять фінансова, трудова,
організаційно-управлінська, інформаційна, виробнича та ресурсна складові. Додатково до
економічних, виробничо-технологічних та криз постачання можуть використовуватись
інноваційна, інвестиційна, маркетингова, науково-технічна та логістична складові. До
фінансових, організаційно-управлінських та збуту входять усі вище перелічені, крім
інвестиційної. До соціальних лише ті, що використовуються за умов будь-якої кризи. Визначено,
що додатковим фактором впливу на антикризове управління є види криз, що належать до інших
класифікаційних ознак: за станом, за масштабом, за причинами. А також охарактеризовано,
яким чином ці кризи впливають на антикризове управління.
Ключові слова: антикризовий потенціал; антикризове управління; управління антикризовим
потенціалом; кризи.
Постановка проблеми. Залежно від виду кризи на підприємстві змінюються акценти антикризового
управління в частині використання ним антикризового потенціалу для подолання кризових явищ.
Ефективність такого управління напряму залежить від процесів формування необхідної структури та
змістовного наповнення складових антикризового потенціалу, а також від можливості трансформації цих
складових відповідно до поточних вимог антикризового управління. Тому визначення взаємозв’язку
потреби диференційованого використання антикризового потенціалу залежно від виду криз на
підприємстві, на нашу думку, дозволить підвищити результативність антикризового управління.
Аналіз останніх наукових досліджень. Чимало вітчизняних та зарубіжних вчених присвячують свої
праці темі антикризового управління та досліджують їхній взаємозв’язок із різними факторами впливу.
Банера Н.П. досліджує питання фінансових криз та стверджує, що для їхнього швидкого подолання
необхідна оптимізація витрат, ефективне використання системи маркетингу, жорсткість ведення кадрової
політики, підвищення рівня грошового потоку, дотримання ефективного планування та правильної
системи управління, покращення якості інформаційного забезпечення, оптимізація бюджетування та
постійна профілактика проведення антикризових заходів [1]. Винокурова О.І. вважає, що для кожної
кризової ситуації та для конкретного підприємства має діяти унікальний антикризовий бізнес-план та
виокремлює такі його адаптивні антикризові заходи – виробничі, маркетингові та кадрові [2].
Мазнєв Г.Є., Заїка С.О. та Грідін О.В. займалися дослідженням впливу різних факторів кризового
розвитку діяльності підприємства та визначили, що напрями виходу кожної бізнесової структури з
кризового становища індивідуальні та залежать від сфери бізнесу, продукції, що виробляється,
кон’юнктури ринку, регіональної інфраструктури, системи управління підприємством [3]. Гук О.В.
виокремлює лише дві групи проблем в антикризовому управлінні – функціональні та системні. Перші
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вирішуються через внесення змін у певні дії менеджерів і персоналу підприємства, а другі шляхом
корінної реструктуризації підприємства [4]. Давиденко В.В. пропонує комплекс заходів з превентивного
управління за сферами діяльності, що допомагає ідентифікувати кризові тенденції, зовнішні і внутрішні
фактори розгортання кризи, а також генерувати достовірну інформацію про загрози кризових явищ та
про наявність реальної можливості підприємства щодо їх подолання [5]. О.П. Кавтиш та Погребняк А.Ю.
досліджують стан сучасних машинобудівних підприємств України та підтверджують актуальність
досліджень антикризового управління, адже результати аналізу засвідчують наявність та поступове
поглиблення кризових явищ і, відповідно, необхідність застосування інструментів антикризового
управління для їхнього подолання [6]. Ладунка I.С. у своїй монографії стверджує, що ресурсним
забезпеченням антикризового управління є потенціал [7]. Вчені роблять акценти на різні аспекти
антикризового управління у своїх працях, але ніхто з них не конкретизує, як саме різні види криз
впливають на антикризове управління.
Будь-яке сучасне дослідження ґрунтується на працях класиків. Саме тому нами було розглянуто
також роботи І.Бланка, Е.Короткова, Б.Петтерсона, С.Фінка [8–11]. Вчені акцентують увагу на загальних
аспектах антикризового управління на підприємствах, визначають основні поняття його сутності та
змістовні характеристики.
Мета статті дослідити особливості використання в антикризовому управлінні антикризового
потенціалу для подолання різних видів криз на підприємстві.
Викладення основного матеріалу. Сучасне підприємство знаходиться під постійним впливом
нестабільного зовнішнього та внутрішнього середовища, що здатні провокувати виникнення криз. Їх
можна систематизувати за класифікаційними ознаками: за станом, за масштабом, за причинами
виникнення, за сферою виникнення та за наслідками. Сутність кризи на підприємстві відображає
класифікаційна ознака за сферою виникнення, адже визначивши, який вид кризи у цій категорії є діючим
на підприємстві, можна з’ясувати необхідні складові антикризового потенціалу, що є першою ознакою
ефективного антикризового управління.
Варто зазначити, що види криз, які належать до інших класифікаційних ознак можуть слугувати
доповненням до характеристики виду кризи із категорії «за сферою виникнення» та можуть впливати на
прийняття управлінських рішень, враховуючи таким чином усі аспекти та площини розвитку кризи на
підприємстві. Вони не несуть у собі цінності при розробці антикризового плану як окремий незалежний
елемент, але додатково характеризують її в інших не менш важливих для управління аспектах. У свою
чергу вид кризи за сферою виникнення є ключовим у антикризовому управлінні і може бути розглянутим
як окрема одиниця, що напряму пов’язана із антикризовим потенціалом. Тобто вид кризи за сферою
виникнення визначає наповнення антикризового потенціалу, а види криз за станом, масштабом та
причинами впливають на прийняття управлінських рішень та формування антикризового плану дій,
відштовхуючись від цього. Види криз за наслідками характеризують кризу за результатами її подолання,
а це означає, що на антикризове управління на підприємстві такий вид криз не впливає і його ми не
будемо детально розглядати, адже ми не досліджуємо посткризовий період на підприємстві.
Розглянемо питання використання антикризового потенціалу детальніше і визначимо, які його
складові використовуються в антикризовому управлінні при подоланні криз відповідно до їхнього виду
за сферою виникнення. Сюди входять: економічні, фінансові, соціальні, організаційно-управлінські,
виробничо-технологічні, інформаційні, збуту та кризи постачання.
Економічна криза підприємства – це незапланований і небажаний, обмежений за часом процес, що
здатен істотно перешкодити або навіть зробити неможливим функціонування підприємства. Вона
уособлює у собі розрив між виробництвом і споживанням товарів, який негативно впливає на фінансовий
стан підприємства, його збутову та виробничі системи [12]. Можливим наслідком економічної кризи
може бути банкрутство. Об’єктом негативного впливу в першу чергу є фінансовий стан підприємства.
Одним із різновидів економічної кризи є фінансова. Але перше поняття є ширшим і охоплює усі або ж
декілька сфер діяльності організації, а також напряму пов’язане із її стратегією. Економічна криза, як і
будь-яка інша, може мати абсолютно різні наслідки та сфери ураження, адже кризова ситуація є
унікальною для кожного підприємства. Саме тому ми вважаємо доцільним виокремити загальні
рекомендації для організацій, що зіткнулися із кризою, в частині використання в антикризовому
управлінні антикризового потенціалу для її подолання.
Також варто зазначити, що антикризовий потенціал – це сукупність потенційних можливостей
суб’єкта господарювання, які формуються в процесі антикризового управління шляхом трансформації,
оптимізації та адаптації складових його наявного потенціалу відповідно до діючого виду кризи для
формування дієвого механізму її подолання, або протистояння потенційно можливим кризовим
явищам [13].
Економічна криза виникає унаслідок сукупності неефективного управління підприємством,
неефективної збутової політики та роботи маркетингового відділу, за рахунок порушення
комунікаційних, виробничих, процесів постачання та нестачі трудових ресурсів, що обґрунтовується
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впливом негативних факторів, що надходять як і з зовнішнього, так і з внутрішнього середовища. А це
означає, що наповнення антикризового потенціалу в такому випадку має містити фінансову, трудову,
організаційно-управлінську, інформаційну, маркетингову, виробничу, логістичну та ресурсну складові.
Адже ефективне управління ним саме у такому складі зможе подолати економічну кризу на
підприємстві за рахунок того, що враховує всі зони її ураження. Фінансова складова відповідає за
оптимізацію фінансових потоків, скорочення витрат та покриття як і кредиторської, так і дебіторської
заборгованостей, поточний аналіз фінансової звітності. Використання трудової складової дозволить
оптимізувати трудові ресурси, створити оперативні кризові групи, відібрати кращі трудові кадри для
вирішення кризових ситуацій. Організаційно-управлінська складова необхідна для прийняття рішень та
вибору антикризової стратегії, перерозподілу обов’язків вищої керівної ланки підприємства та для
розробки і впровадження антикризового плану дій. Інформаційна складова відповідає за швидке
отримання актуальної та достовірної інформації на основі якої можна приймати ефективні рішення для
подолання кризи. Маркетингова – за дослідження та аналіз поточної позиції підприємства на ринку.
Виробнича складова необхідна для налагодження виробничих процесів, скорочення обсягів виробництва
або ж, навпаки, для їхнього збільшення, оптимізацію. Використання логістичної складової
характеризується аналізом процесів постачання, виявленням слабких місць та прогалин у логістичних
процесах, їхнім усунення. Ресурсна складова відповідає за аналіз усіх наявних та визначення необхідних
ресурсів для виходу із кризового стану.
Якщо під час антикризового управління було визначено, що пріоритетним напрямом подолання
кризи на підприємстві є необхідність впровадження інновацій, використання нових методів виробництва,
технологій, засобів комунікації, то до вище вказаних складових антикризового потенціалу можуть
додаватись ще й інноваційна, науково-технічна та інвестиційна.
Фінансові види криз характеризуються падінням граничної ефективності капіталу, показників ділової
активності
підприємства,
зниженням
рентабельності
й
обсягів
прибутку,
відсутністю
раціоналізаторських пропозицій, інновацій та нових капіталовкладень, нераціональним використанням
трудових ресурсів, недостатнім рівнем кваліфікації [14]. У свою чергу це може викликати погіршення
фінансового стану підприємства, появу збитковості, скорочення штату працівників та робітників, появу
внутрішніх конфліктів, збої у виробництві, збитки, відсутність оновлення технологій, вихід із ладу
обладнання, погіршення психологічного клімату у колективі та інше.
Отже, для подолання криз такого типу до складу антикризового потенціалу необхідно включити
фінансову, трудову, організаційно-управлінську, інформаційну, маркетингову, логістичну, виробничу та
ресурсну складові. Оскільки фінансові кризи часто виникають під впливом економічних криз,
наповнення антикризового потенціалу у першому та другому випадку є схожим. Основною відмінністю
фінансової кризи від економічної є те, що у першій не може використовуватися інвестиційна складова
антикризового потенціалу. Саме під час фінансової кризи підприємство не в змозі виділити кошти на
будь-яке інвестування. Фінансова складова буде використовуватись для оптимізації фінансових потоків,
структури капіталу та оборотних коштів, скорочення витрат, відновлення фінансової стійкості
підприємства та його платоспроможності, а також постійний аналіз фінансового стану підприємства.
Трудова – ліквідація зайвих робочих місць, аналіз показників плинності кадрів та підвищення рівня
соціальної відповідальності. Організаційно-управлінська – аналіз стратегії підприємства, вирішення
внутрішньовиробничих конфліктів, зміна організаційної структури, прийняття антикризових
управлінських рішень, стабілізація соціально-психологічного клімату на підприємстві. Інформаційна –
налагодження комунікаційних процесів, перевірка достовірності вхідної інформації на внутрішньому та
зовнішньому рівнях. Маркетингова – збільшення кількості закордонних контрагентів, пошуки
альтернативної відносно дешевшої та ефективнішої реклами та нових каналів збуту. Виробнича –
зменшення обсягів браку виробництва, оптимізація виробничих процесів, переорієнтація виробництва.
Логістична – налагодження процесів постачання та сировинно-матеріального забезпечення. Ресурсна –
тісно пов’язана із рішеннями, за які відповідає фінансова складова, відповідно до них відбувається
перерозподіл ресурсів підприємства.
Також за необхідності можуть бути використані інноваційна та науково-технічна складові. Вони
потрібні, якщо антикризовий план дій передбачає впровадження інновацій, закуп патентів чи ліцензій
для нових технологій, що, в свою чергу, може збільшити прибутки підприємства та вирішити питання
фінансової кризи.
Соціальні кризи можуть бути пов’язані із неякісним управлінням та порушенням здорового
психологічного клімату у колективі, міжособистісними конфліктами різного характеру, крадіжками.
Основним акцентом у використанні антикризового потенціалу в такому випадку є взаємодія із людським
фактором. Для подолання соціальної кризи необхідно застосовувати такі його складові: фінансова,
трудова, організаційно-управлінська, інформаційна. Їхнє ефективне використання передбачає
стабілізацію соціально-психологічного клімату на підприємстві та забезпечення підвищення мотивації
працівників. Найбільше серед них впливає організаційно-управлінська складова, що використовується
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для аналізу трудових ресурсів, що також передбачає анкетування співробітників щодо умов праці,
підвищення кваліфікації працівників, використання матеріальних та нематеріальних заохочень.
Фінансова – оптимізація фінансових потоків та виділення коштів на стабілізування соціальної кризи у
вигляді витрат на навчання працівників, соціальну допомогу та інших соціальних виплат. Трудова –
скорочення кадрів, що порушують дисципліну, здійснюють крадіжки, створюють нездорову соціальнопсихологічну атмосферу у колективі. Інформаційна – забезпечення налагодженої системи комунікації на
усіх рівнях організаційної структури, побудова комунікаційної структури, що забезпечить тісний та
прозорий зв’язок працівників із менеджерами та швидке виявлення їхніх проблем та потреб.
Якщо соціальна криза спровокована умовами праці та виробничими процесами, які не влаштовують
працівників, то до вище вказаних додаються виробнича та ресурсна складові. Перша передбачає оцінку
виробничого стану, аналіз виробничого процесу відповідно до робочого дня працівників, їхніх
можливостей, скорочення виробничого процесу. Ресурсна – оцінка та аналіз наявних ресурсів
підприємства для подальшої оптимізації виробничих та трудових процесів.
Інформаційні кризи на підприємстві можуть виникнути унаслідок нестачі або отримання
недостовірної інформації, що необхідна для успішного функціонування підприємства. Зона впливу таких
криз може розповсюджуватись, як і на все підприємство, так і на конкретну сферу його діяльності. Для
їхнього подолання основними є такі складові антикризового потенціалу: фінансова, інноваційна,
інвестиційна, інформаційна, науково-технічна. Але варто зазначити, що його наповнення може
змінюватися залежно від сфери виникнення інформаційної кризи та її зони впливу. Таким чином
фінансова складова застосовується для аналізу та перевірки фінансової звітності, ліквідації
невідповідностей та виділення коштів на розвиток інформаційної системи підприємства. Інноваційна –
пошук інноваційних підходів для забезпечення швидкої обробки інформації та її пошуку. Інвестиційна –
інвестиції у розробку технічно-інформаційного забезпечення. Науково-технічна – використання науковотехнічного підходу, створення технічних баз для фільтрування і перевірки інформації, налагодження
комунікаційних процесів за рахунок технічного забезпечення. Також такий вид кризи при її загостренні
передбачає формування кризис-групи, що в змозі вирішити проблеми, які стосуються інформаційних та
комунікаційних проблем на підприємстві. Вона формується на основі трудової та організаційноуправлінської складової. Також можливе використання виробничої та ресурсної складової, що
передбачають скорочення обсягів виробництва та перерозподіл ресурсів до появи достовірної
інформації, що забезпечить безперервність цього процесу.
Кризи організаційно-управлінського характеру – це кризи, що виникають унаслідок організаційних
та управлінських помилок, в тому числі і стратегічних, порушення законів розвитку організації,
професійних суперечок між працівниками, робітниками, керівництвом. Для подолання таких криз у
складі антикризового потенціалу мають бути задіяні фінансова, трудова, організаційно-управлінська,
інформаційна та маркетингова складові, якісне управління якими передбачає реорганізацію
організаційної структури підприємства, оптимізацію фінансових та трудових ресурсів, різні організаційні
та стратегічні зміни, що сприяють подоланню кризи. Фінансова складова в такому випадку
використовується для аналізу фінансового стану підприємства та витрат на організаційно-управлінський
апарат, їхню оптимізацію. Трудова – для ліквідації невідповідності чисельності та кваліфікації
працівників відповідно до організаційної структури. Використання організаційно-управлінської
складової передбачає аналіз організаційної структури та методів управління, реорганізацію структури
управління, зміну стратегії та критеріїв відбору персоналу організаційно-управлінської ланки,
скорочення керівних посад. Інформаційна – за якісну комунікацію та достовірність інформації про
негативний вплив організаційно-управлінської ланки на діяльність підприємства. Маркетингова –
дослідження організаційно-управлінських тенденцій за межами підприємства, а також забезпечення
інвестиційної привабливості організації.
Також необхідно виконати детальний аналіз виробничої, логістичної та ресурсної складової, які під
негативним впливом організаційно-управлінської кризи можуть потребувати оптимізації, а в умовах
загострення кризи і реорганізації процесів та перерозподілу виробничих, трудових та інших наявних
ресурсів, що відбувається вже після реорганізації організаційної структури підприємства.
Крім того, для вирішення криз такого типу можуть використовуватись інноваційна та науковотехнічна складові, які необхідні для створення нової системи комунікації, контролю виробництва,
застосування нових технологій в управлінні і тощо.
Виробничо-технологічні кризи можуть виникати унаслідок високих витрат на обслуговування
застарілого обладнання, надмірні витрати та втрати сировини, матеріалів та енергії при використанні
застарілих технологій і обладнання з високим зносом [15]. Також причинами їхнього виникнення може
бути застосування неякісного обладнання та сировини, технічні несправності різного виду. Для
вирішення проблем цього типу доцільно використовувати такі складові антикризового потенціалу:
фінансова, інноваційна, трудова, організаційно-управлінська, інформаційна, маркетингова, виробнича,
науково-технічна, логістична та ресурсна. Також у окремих випадках може використовуватись
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інвестиційна складова. Вона потрібна тоді, коли на підприємстві є неможливим використання
інноваційної та науково-технічної складової. В такому випадку необхідно інвестувати кошти у розробку
необхідних технологій, що спроможні вивести організацію із кризового стану.
Фінансова складова під час виробничо-технологічної кризи використовується для скорочення витрат
на поточне виробництво, зниження собівартості продуктів виробництва, перерозподіл фінансових
витрат. Інноваційна відповідає за впровадження інновацій та інноваційних підходів до вирішення
проблем виробництва та застосування технологій. Трудова – передбачає скорочення трудових ресурсів,
які більше не можуть бути задіяними у виробничо-технологічних процесах. Організаційно-управлінська
відповідає за прийняття рішень, створення ефективного антикризового плану дій та можливу
переорієнтацію виробництва. Інформаційна використовує отримання достовірної та актуальної
інформації про сучасні тенденції та технології у виробництві. Маркетингова відповідає за аналіз попиту
та пропозиції на ринку, пошук нових каналів збуту. Виробнича – за підтримку функціонування
виробничих потужностей, зняття з виробництва неконкурентоспроможної продукції, виробничотехнологічну реструктуризацію. Науково-технічна складова використовується для пошуку можливості
використання нових технологій, обладнання, матеріалів, що покращить виробничий процес. Логістична –
потребує реорганізації у ситуації, коли процеси виробництва продукції порушені через невчасне
постачання сировини. Ресурсна відповідає за аналіз та перерозподіл наявних виробничих ресурсів
підприємства.
Криза збуту охоплює підсистему реалізації продукції та спричиняє розбалансування механізму збуту
готової продукції [16]. Це може бути спричинено зміною смаків та платоспроможності споживачів,
різким зменшенням попиту на ринку, втратою довіри, хибно підібраною маркетинговою кампанією,
поганою репутацією. Для подолання кризових ситуацій такого типу можна застосовувати такі складові
антикризового потенціалу: фінансова, трудова, організаційно-управлінська, інформаційна, маркетингова,
виробнича, логістична та ресурсна. Основне завдання антикризового управління під час кризи збуту –
сформувати позитивну думку споживачів про підприємство та відновити його конкурентоспроможність
на ринку, що в свою чергу, зможе покращити роботу збутової системи. Фінансова складова
використовується для скорочення витрат та зниження собівартості продукту. Трудова – для скорочення
робочих місць, а також підвищення рівня навчання та підготовки працівників, якщо криза виникла як
наслідок невідповідності виготовленої продукції технічним нормам, що регулюються працівниками під
час виробничого процесу. Організаційно-управлінська – для реорганізації організаційної структури у
випадку, коли необхідно скоротити витрати на управлінський апарат або ж організаційно-управлінська
система не є дієвою та провокує порушення процесу збуту. Інформаційна – забезпечення максимуму
об’єктивної інформації, що надходить з ринку. Маркетингова складова застосовується для пошуку нових
каналів збуту, зміни маркетингової політики, пошуку нових партнерів по бізнесу, аналізу ринку,
покращення рекламної діяльності. Логістична – для оптимізації логістичних процесів, що
перешкоджають ефективній збутовій діяльності. Ресурсна – для перерозподілу наявних ресурсів та
направлення їх у інші виробничі підсистеми. Крім того, також можуть використовуватись інноваційна та
науково-технічна складові, що відповідатимуть за адаптацію до потреб споживачів та сучасних,
перспективних тенденцій ринку.
Кризи постачання, на нашу думку, переважно взаємодіють із логістичною та виробничою складовою
антикризового потенціалу, адже основними проблемами цього типу є відсутність належної організації
постачання необхідних ресурсів, що в свою чергу, призводить до матеріальних втрат, неспроможності
виробляти необхідний обсяг продукції вчасно. А це означає, що основна мета управління антикризовим
потенціалом у цьому випадку – це мінімізувати втрати від хибно організованого логістичного процесу та
налагодити його.
Для подолання криз такого типу необхідно використовувати фінансову, трудову, організаційноуправлінську, інформаційну, маркетингову, виробничу, логістичну та ресурсну складові. Управління
антикризовим потенціалом у такому випадку буде містити: пошук нових постачальників, перевірку
обсягів виробництва відповідно до можливостей зберігання та перерозподілу виробничих запасів, готової
продукції та сировини на складах, аналіз усіх логістичних процесів на підприємстві та за його межами.
Фінансова складова відповідає за аналіз фінансової звітності, повторний розгляд умов оплати
контрактів із постачальниками, скорочення витрат на постачання. Трудова – за скорочення чисельності
працівників відповідно до скорочення масштабів постачання. Організаційно-управлінська – за
організацію безперервного процесу виробництва, шляхом пошуку та затвердження альтернативи
продуктам постачання. Інформаційна – забезпечення чіткого та якісного надходження інформації на
різних рівнях організаційної структури. Маркетингова – пошук нових постачальників, дослідження
ринку сировини і матеріалів, необхідних для виробництва. Виробнича – за скорочення обсягів
виробництва відповідно до скорочення масштабів постачання, а також за пошук альтернатив існуючим
процесам виробництва. Логістична – налагодження процесів транспортування, реорганізація логістичних
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маршрутів, скорочення логістичного ланцюжка. Ресурсна – аналіз наявних та необхідних ресурсів, аналіз
доцільності альтернативи необхідній сировині та матеріалам.
Крім того, підприємство може використовувати і такі складові, як інноваційна та науково-технічна,
що необхідні за потреби використання нових технологій, які вирішать проблему постачання, а також
інвестиційна – у тому випадку, коли підприємству необхідно інвестувати кошти у проект, який вирішить
завдання, що необхідно виконати для успішного подолання кризи (табл. 1).
Використання складових антикризового потенціалу в антикризовому управлінні для подолання
різних видів криз на підприємстві (сформовано автором)
Таблиця 1

науково-технічна

логістична

ресурсна

Економічна
+
+/+
+
+/+
+
Фінансова
+
+/+
+
+
+
Соціальна
+
+
+
+
Інформаційна
+
+/+/+/+
+
Організаційно- +
+/+
+
+
+
управлінська
Виробничо+
+
+
+
+/+
+
технологічна
Збуту
+
+/+
+
+
+
Постачання
+
+/+
+
+/+
+
+ – використовується повністю;
+/- – частково використовується, або ж використовується за певних умов;
- – майже не використовується, або ж не використовується взагалі

виробнича

Маркетингова

інформаційна

інвестиційна

організаційноуправлінська

трудова

інноваційна

Складові антикризового потенціалу

фінансова

Вид криз

+
+
+/+/+/-

+/+/+
+/-

+
+
+/-

+
+
+/+/+/-

+

+

+/-

+

+
+

+/+/-

+
+

+
+

Аналізуючи наповнення антикризового потенціалу ми бачимо, що деякі складові застосовуються для
кожного виду кризи і мають схожий зміст. Це пояснюється тим, що будь-яка криза в першу чергу
впливає на фінансовий стан підприємства. Для його стабілізації першим кроком скорочуються всі
можливі фінансові витрати, в тому числі і у вигляді скорочення робочих місць. Внаслідок цього
відбувається перерозподіл ресурсів, порядок і масштаби якого визначаються організаційноуправлінською ланкою. Також скорочуються масштаби виробництва. Усі ці дії мають супроводжуватися
швидким процесом комунікації та прийняття рішень на основі достовірної інформації. Але акценти для
кожного із видів криз та використання антикризового потенціалу все ж залишаються різними.
Отже, ми визначили, яким чином складові антикризового потенціалу можна використовувати у
антикризовому управлінні для подолання різних видів криз, що належать до однієї класифікаційної
ознаки – за сферою виникнення. Цю інформацію можна використовувати як загальні рекомендації для
підприємства, на якому передбачається або уже виникла кризова ситуація. Крім того, варто зазначити,
що кожна криза має свої особливості та фактори впливу, які необхідно враховувати при розробці
антикризового плану. У такому випадку необхідно дотримуватися загальних методів та принципів
антикризового управління, що і визначає подальший напрямок наших досліджень.
Розглянемо, яким чином впливають інші види криз на антикризове управління, що виникають на
підприємстві, за такими класифікаційними ознаками: за станом (відкриті, очевидні, приховані), за
масштабом (загальні, локальні), за причинами (стратегічні, тактичні).
Відкрита криза характеризується тим, що про її існування вже відомо на підприємстві, вона є
діючою, проблеми, які спровоковані нею, потребують швидкого та ефективного вирішення в найшвидші
терміни. Наповнення антикризового потенціалу в такому випадку повністю залежить від сфери
виникнення кризи.
Очевидні кризи – це кризи, що можна передбачити. За умови ефективної антикризової діяльності їх
можна уникнути. Використання та формування антикризового потенціалу в такому випадку також
відбувається залежно від сфери виникнення потенційної кризи. Але її подолання не передбачає
радикальних мір, а базується на використанні превентивних антикризових заходів.
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Приховані кризи характеризуються зниженням загальної ефективності роботи підприємства. Для
того, щоб запобігти їхній трансформації в очевидні чи відкриті необхідно проводити постійний аналіз та
діагностику фінансового стану організації, факторів впливу внутрішнього та зовнішнього середовища,
систематично робити перевірку всіх типів звітності, налагодженості каналів комунікації, виробничих
потоків, відслідковувати слабкі сторони діяльності організації та швидко їх ліквідувати.
Загальні кризи характеризуються розповсюдженням кризи на підприємство повністю та
передбачають використання антикризового потенціалу повною мірою із наповненням відповідним до
виду кризи за сферою виникнення. Антикризове управління у такому випадку передбачає зосередження
над основними функціями підприємства, які можуть забезпечити швидкий вихід із кризового стану.
Локальні кризи на підприємстві охоплюють одну або декілька зон впливу, один чи декілька відділів.
Радіус управління антикризовим потенціалом розширюється пропорційно до масштабів охоплення
кризи.
Стратегічні кризи можуть виникати у конкретній сфері діяльності підприємства. Причиною цьому є
помилкові стратегічні рішення. Управління антикризовим потенціалом в такому випадку потребує, крім
подолання кризи відповідно до сфери виникнення та стабілізації поточної ситуації, ще й зміни стратегії
та планів на довгостроковий період функціонування підприємства.
Тактичні – кризи, що утворюються внаслідок помилкових поточних рішень чи проблем.
Антикризовий потенціал використовується відповідно до умов сфери виникнення. Після виходу із
кризового стану такого типу відбувається аналіз джерел, чинників та факторів, що її спричинили, та
створюється план превентивних дій, дотримуючись якого можна запобігти повтору такої кризи.
Таким чином, ми дослідили взаємозв’язок управління антикризовим потенціалом із видами криз,
визначили наповнення антикризового потенціалу відповідно до видів криз за сферою виникнення та
виокремили особливості управління криз за видами у відношенні до класифікаційних ознак за
масштабом, станом та причинами.
Висновки. Отже, нами було визначено основні особливості використання антикризового потенціалу
залежно від виду кризи, що виникла на підприємстві. Сформовано наповнення антикризового потенціалу
відповідно до сфери виникнення кризи. Виокремлено особливості антикризового управління кризами, які
змінюються за класифікаційними ознаками – за масштабом, станом та причинами виникнення.
Результатом дослідження є узагальнення використання складових антикризового потенціалу в
антикризовому управлінні для подолання різних видів криз за сферою виникнення на підприємстві та
впливу на антикризове управління видів криз за іншими класифікаційними ознаками. Визначено
подальший напрям досліджень – формування загальних методів та принципів антикризового управління.
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