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ВСТУП 

Для здійснення радикальних змін на рівні держави необхідно 

застосовувати адекватний механізм управління, за допомогою якого можна 

було б не тільки значно підвищити ефективність економіки, а й задіяти 

відповідні резерви та досягти рівноважного розвитку в різних суспільних 

сферах. 

Відстежування ситуації дає можливість прогнозувати проблемні ситуації, 

що виникають в органах влади на всіх етапах їх розвитку, а також заздалегідь 

розробляти процедури їх розв’язання з урахуванням часових обмежень щодо 

здійснення управлінського впливу та наявності комплексу ресурсів. 

Усі перелічені фактори акумулюєантикризове управління як складова 

загального управління. Крім того, через загострення кризи в Україні виникає 

потреба в ефективному антикризовому управлінні, а загальні тенденції 

розвитку науки управління зумовлюють необхідність розробки концепції 

антикризового управління. В її основу покладено поняття циклічного розвиту 

керованості, обмеженості ресурсів, браку часу, мотивації прийняття 

управлінських рішень тощо. Навіть цей далеко не повний перелік свідчить про 

реальну небезпеку кризи у разі рівноважного розвитку системи та успішного 

управління. Тому при усталеному функціонуванні економіки практично всі 

підприємства, організації, фірми мають вживати заходів щодо запобігання 

розвитку передкризових та кризових явищ. Криза – складне явище, яке має свої 

ознаки та стадії, певні причини та наслідки. Об’єктивно-суб’єктивний характер 

її формування, необхідність вивчення та усвідомлення причин, можливість 

одержання позитивних результатів у разі грамотного керівництва організацією, 

яка перебуває у стані кризи, дають підстави стверджувати, що криза не означає 

завершення функціонування системи (організації). 

Важливими є антикризові аспекти державного управління, оскільки саме 

держава має регулювати ринкові відносини з точки зору їх ефективності 

та пом’якшення соціальних протиріч. Завдання держави – відстежувати 

взаємозв’язок між масштабами і швидкістю перетворень та виникненням 

небезпечних тенденцій, що загрожують соціальній стабільності і безпеці 

держави. 

Термін «антикризове управління» виник порівняно недавно. Багато хто 

вважає, що причиною його виникнення стало поступове входження економіки 

в зону кризового розвитку, що викликало потребу ефективного механізму, 

здатного діагностувати наближення проблем, а головне, – зменшити негативні 

наслідки кризових явищ і процесів. 

Корисно задуматися над тим, що таке криза, коли і чому вона виникає, 

яка її структура. Тоді стане ясно, що криза характеризується безліччю 
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взаємопов'язаних ситуацій, які підвищують складність і ризик управління. 

Можливі віддалення і вихід з кризи, її профілактика, переростання однієї кризи 

в іншу не виключають небезпеку у сьогоденні і повернення кризи 

в майбутньому. Економіка функціонує циклічно, а тому сам процес розвитку 

породжує кризові ситуації, це – об’єктивна тенденція. 

Наступ кризи визначається реальними тенденціями розвитку економіки, 

потребами їх періодичної реконструкції, а глибина і характер кризи залежать 

від ефективності управління. 

Відомо, що основною потребою сучасного управління та головним 

чинником його ефективності є професіоналізм персоналу, який, у свою чергу, 

визначається підготовкою фахівців, здатних своєчасно розпізнавати й успішно 

вирішувати основні проблеми розвитку. Ось чому в процесі підготовки 

менеджерів необхідно оволодіти методологією антикризового управління.



 
 

7 
 

1 МЕТА, ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ,  

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Дисципліна «Антикризова економічна політика: наукові засади 

формування та впровадження»є органічною складовою частиною єдиної 

економічної науки – без неї неможливе цілісне розуміння процесів у світовому 

господарстві. Забезпечення стійкого розвитку економіки України робить 

надзвичайно актуальним вивчення цієї дисципліни, особливо в контексті 

ринкових перетворень. 

Мета вивчення дисципліни: дає уяву про основні принципи, суть і мету 

антикризового управління в соціально-економічних системах. 

Завдання вивчення дисципліни: 

1. Засвоїти теоретичні положення розвитку кризових процесів. 

2. Ознайомитися з методикою проведення діагностики кризових явищ, 

ситуації, стану. 

3. Ознайомитися з антикризовим механізмом упередження, нейтралізації 

та подолання кризових явищ у соціально-економічних системах. 

4. Набути практичних навичок самостійного аналізу та прийняття рішень. 

Згідно з вимогами здобувачі освітньо-наукового ступеняповинні 

уміти: 

- провести експрес-діагностику стану підприємства з метою виявлення 

потенційних (латентних) кризових ситуацій та явищ; 

- скласти прогноз перспективи виникнення та розвитку кризових ситуацій 

на підставі експрес-аналізу; 

- визначити основні напрями запобігання, подолання та мінімізації 

наслідків кризових явищ на підприємстві; 

- опанувати сучасну наукову методологію антикризового управління; 

- оволодіти найбільш ефективними, прогресивними формами подолання 

кризових явищ в економіці і засобами забезпечення її стабільного 

й ефективного функціонування; 

- розкрити сутність та зміст основних інструментів антикризового 

регулювання та окреслити шляхи застосування світового досвіду антикризової 

економічної політики на тлі вітчизняної економіки. 

знати: 

- теоретичну сутністьциклічних і кризових явищ та базових технологій 

діагностики виникнення і розвитку кризового процесу; 

- сутность та особливості антикризового управління, оволодіння 

технологіями антикризового управління на рівні підприємства, регіону, країни; 

- основита принципи формування і впровадження антикризової 

економічної політики, її інструментарію; 

- оволодіння знаннями з проблематики та тенденцій застосування світового 

досвіду антикризової економічної політики на тлі вітчизняної економіки. 
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ВИСНОВКИ 

 
Таким чином, антикризове управління – це комплекс характеристик, 

що відображають його особливості і цінність, призначені передбачати 

і випереджати кризи, пом’якшувати їх перебіг і негативні наслідки, 

перетворювати кризові процеси на позитивні зміни у сучасному та стратегічному 

розвитку національної економіки. 

Антикризове управління – не тільки виправлення накопичених помилок або 

розплата за них, це – об’єктивна потреба управління, орієнтованого на 

стратегічний розвиток, своєчасне реформування соціально-економічних систем, 

аналіз майбутнього в сьогоденні, оцінка взаємодії господарської діяльності 

підприємства з державою та населенням. 

Жоден тип управління не існує в чистому вигляді, оскільки має певні 

ознаки, що враховуються в реальній практиці. Наприклад, сучасний менеджмент 

складається з модулів антикризового, стратегічного, інноваційного, 

мотиваційного та соціально-орієнтованого управління, які перебувають 

в особливому зв’язку, поєднанні і взаємодії. Реальний прояв цієї інтеграції 

характеризується та оцінюється мистецтвом управління, якістю і ефективністю. 

Антикризове управління являє собою не тільки складну ієрархічну систему, 

в ознаках, параметрах і показниках якої воно виражається, а містить характер 

і особливості професійної свідомості менеджера. Це структура знань, система 

цінностей,дослідницький потенціал, практичний досвід, світовідчуття, людський 

фактор поведінки, перспективне мислення, безперервна самоосвіта. 

Сучасне антикризове управління в Україні, крім усього іншого, потребує 

фахівців з управління, які мають спеціальну підготовку і певний набір особистих 

якостей. Вони готуються для роботи в екстремальних умовах кризи. Підготовка 

таких фахівців вимагає нових підходів у технології та організації навчального 

процесу, знань в галузях економіки, права, психології, а також освоєння прийомів 

поведінки в непередбачених ситуаціях. 

Наявність таких фахівців є важливим чинником антикризового управління. 

Чим складніші умови, тим важливішою стає здатність управлінця передбачати 

і припускати можливість кризи, готовність до її подолання. І ці якості повинен 

виховувати і розвивати в собі кожний керівник. 

http://www.biz-sites.net.ua/show_site/787
http://www.debet.kiev.ua/taxonomy/term/411/0
http://mobilecontent.kiev.ua/ua-firma/company/1509517
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1381-04
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