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У ситуації кризи більшість власників та менеджерів 
думають лише про те, як елементарно вижити. В складні 
часи їм це здається єдино можливою стратегією. 
Необхідно зазначити, що більшість керівників навіть не 
змогли вести бізнес в інших, жорсткіших умовах. Він 
виявився не лише не готовий до кризи, а й не реагував 
на неї, допоки не впали обсяги продажу, контрагенти 
перестали виконувати свої зобов’язання, а гроші не 
зависли на банківських рахунках. В Україні криза 
почалася наприкінці 2008-го, однак у світі вона 
вирувала вже понад рік. За даними політико-
економічного дайджесту «Горизонти», для економіки 
України показові такі статистичні дані: 

− до 98% великих комерційних підприємств не мали 
антикризових планів; 

− близько 80% з них не мали стратегії розвитку в період 
кризи [4]. 

Під тиском зовнішніх обставин підприємства 
змушені змінювати власні стратегії, системи і структури 
управління. Той, хто встигає випередити конкурентів і 
першим запропонувати ринку нові, ефективніші 
управлінські рішення, як правило, отримує додаткові 
конкурентні переваги. Тому сміливіші керівники 
зрозуміли, що період повної невизначеності, коли 
фінансове та ринкове середовище змінюється чи не 
кожен день, дає шанс зробити серйозний стратегічний 
ривок. Саме під час кризи необхідно замислитись над 
тим, яким чином потрібно змінити корпоративну 
стратегію компанії не просто для того, щоб вижити, але 
щоб отримати з кризи вигоду. Тобто необхідно 
виробити стратегію управління кризою, а не 
констатувати кризу управління. 

Сутність  стратегії підприємства за умов посиленої 
нестабільності середовища розкрита у роботах 
чисельних вітчизняних та зарубіжних науковців, таких, 
як І. Ансофф,  К. Боуем, О. С. Віханський,  О. П. Градов, 
Л. Г. Зайцев,  Р. М. Кобринович, М. І. Круглов,  
В. Д.  Маркова,  Г. Мінцберг, В. Д.  Нємцов,  С. В. Оборська,  
Г. В. Осовська,  М. Портер,  А. Д. Стрікленд,  А. А. Томпсон,  
М. В. Тулєнков,  Е. П. Уткін,  Р. А. Фатхутдінов,  Д. Хассі, 
З. Є.  Шершньова та інших. Їх методичні підходи активно 
використовуються і дотепер. 

Вагомий внесок у теорію стратегічного управління  
підприємством у кризових умовах зробили такі вчені як 

Г. А. Алєксандров,  В. О. Василенко,  Л. О. Лігоненко,  
Б. Райзберг,  Е. О. Уткін, О. Д. Чернявський, 
О. М. Штангрет, Є. Янковський та інші.  

Проте недостатньо висвітленою залишається 
проблема розробки антикризової стратегії підприємств 
у нестабільних умовах ринку. Адже головне завдання 
стратегічного антикризового управління - це не лише 
вироблення якнайменше ризикових управлінських 
рішень, які дозволили б досягти поставленої мети і 
результату з мінімумом додаткових засобів і при 
мінімальних негативних наслідках, але й розробка 
антикризових стратегій підприємства і перетворення їх 
на стратегічні фактори успіху в складному, рухливому, 
невизначеному середовищі. 

Метою статті є формування стратегічного підходу до 
вибору варіантів розвитку підприємства у кризових 
умовах. На основі цього сформульовано наступні 
завдання: 

− провести критичний аналіз підходів щодо розуміння 
стратегії підприємства;  

− обґрунтувати  необхідність  своєчасного розроблення  
та  реалізації заходів,  спрямованих  насамперед на 
попередження кризових явищ на підприємстві, для 
чого повинна створюватися відповідна  умовам  
функціонування  підприємства  та  специфіці  вияву  
кризових  явищ  система антикризових стратегій 
підприємства;  

− висвітлити  особливості розроблення та реалізації 
окремих стратегій управління підприємством в 
умовах кризи. 

Якщо підприємство займає стійкі ринкові позиції і 
має на меті подальше зростання обсягів збуту, прибутку 
та масштабів діяльності, воно має три шляхи:  

− інтенсифікація існуючих можливостей та ресурсів 
фірми – інтенсивне зростання; 

− об’єднання зусиль з іншими підприємствами – 
інтегративне  зростання; 

− вихід в інші сфери бізнесу, які не пов’язані з основною 
діяльністю підприємства – диверсифікаційне  
зростання.  

Класифікацію організаційних стратегій зростання 
наведено в табл. 1. 

1. Стратегії інтенсивного зростання. Вибір стратегії 
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інтенсивного зростання має базуватися на наявності 
таких можливостей фірми:  

− підвищення ринкової частки та обсягу збуту певних 
товарів на існуючих ринках; при наявності такої 
можливості – глибоке проникнення; 

− знаходження нових ринків збуту для існуючих 
товарів фірми; при наявності – стратегія розвитку 
ринку; 

− пропозиція нового товару на існуючому ринку – 
стратегія розвитку товару. 
2. Стратегії інтегративного зростання охоплюють 

стратегії, які передбачають збільшення результатів 
діяльності підприємства внаслідок об’єднання зусиль з 
іншими підприємствами. Залежно від того, з ким 
об’єднується підприємство, виділяють наступні види 
стратегій: пряма інтеграція, зворотна інтеграція, 
вертикальна інтеграція, горизонтальна інтеграція. 

3. Стратегія диверсифікації не належить до стратегій 
інтенсивного зростання, оскільки вихід на новий ринок 
з новим товаром не може бути здійсненний за 
допомогою наявних ресурсів фірми й потребує змін у 
структурі та бізнесі фірми. 

Стратегії диверсифікації застосовуються у випадках, 
коли підприємство відкриває для себе нові можливості 
в інших сферах бізнесу. В окремих випадках така 
стратегія може бути необхідністю, коли ринок, на якому 
діє підприємство, скорочується, і фірма вимушена 
шукати для себе інші види діяльності. У теорії і практиці 
стратегічного менеджменту розрізняють вертикальну 
(або концентричну), горизонтальну та 
конгломеративну диверсифікацію. 

Антикризові стратегії — це стратегії, які 
оптимізують поведінку корпорацій в умовах спаду в 
галузі, стійкого зниження основних фінансових 
показників діяльності корпорації і загрози банкрутства. 
Вони охоплюють комплекс заходів в області 
планування, управління персоналом, фінансів, взаємин з 
групами підтримки, а також юридичних і інших заходів 
з метою убезпечити фірму від загрози банкрутства або 
суттєвого спаду і створити умови для повороту до 
оздоровлення корпорації. Спад у виробничих, 
фінансових і інших важливих показниках, що 
визначають ефективність дії фірми на ринку, носить 
закономірний, детермінований характер; його причини 
можна досліджувати і зробити відповідні корективи.   

Теоретичні дослідження та практичні результати 
діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств 
довели, що в умовах кризи практично не 
використовуються стратегії інтенсивного зростання, а 
досить ефективними є стратегії інтегративного 
зростання та стратегії диверсифікації.  

У докризові часи компанії активно застосовували 
стратегії злиття та поглинання, які є однією з форм 
стратегій горизонтальної інтеграції. Фінансово-
економічні кризи, як правило, прискорюють процеси 
консолідації. Компанії об’єднуються  з метою отримати 
можливість економити за рахунок ліквідації дублюючих 
функцій, компенсації власних слабкостей за рахунок 
сильних сторін партнера, об’єднання ресурсів для 
реалізації масштабніших проектів. Підприємства, які 
диверсифікують свій бізнес через поглинання або 
створення нових бізнес-одиниць, комбінації різних 
напрямків бізнесу покликані забезпечити синергійний 
ефект.  

Однак у період кризи ринок злиттів і поглинань 
загалом «впав» з погляду як кількості, так і сум угод. 
Пояснюється це тим, що повноцінне злиття – це процес 
досить дороговартісний, навіть якщо він відбувається 
шляхом обміну акціями, без здійснення готівкових 
платежів. А інтеграція двох компаній в єдину структуру 
– досить складний, тривалий і затратний крок, який не 
завжди гарантує успіх. 

У 2010 році ринок злиттів і поглинань уже почав 
відновлюватися, хоча найближчим часом не варто 
очікувати шаленого зростання. Найбільша ж активність 
на ринку злиттів та поглинань має місце у секторі 
сировини. З початку 2010 року сировинні компанії 
оголосили про угоди на суму в 362 млрд. доларів. 
На сировинні угоди в припадає 28% ринку злиттів 
і поглинань, що в два рази вище за середню частку 
за останні десять років [3]. 

Саме тому у кризові часи більш популярними є 
стратегії зворотної інтеграції. Однак більшість 
стратегічних угод були укладені не у формі класичних 
злиттів чи поглинань, а у формі стратегічних 
партнерств, в рамках яких компанії можуть 
користуватися перевагами спільної діяльності, 
зберігаючи при цьому роздільне керівництво. При 
цьому такі угоди можуть укладатися як між компаніями 
однієї галузі, так і між компаніями різних галузей.  

Основними технологічними та інноваційними 
причинами, які спонукають підприємства створювати 
стратегічні партнерства, є наступні: 

− партнерство дозволяє створювати стійкі канали 
передачі передових знань; 

− партнерства розширюють масштаби діяльності 
підприємств та спрощують доступ до невідомих 
технологій; 

− спільні розробки та інноваційні проекти дозволяють 
знижувати витрати інноваційного процесу; 

− партнерства забезпечують інтеграцію до мережі 
інноваційно-орієнтованих структур; 

Таблиця 1. Класифікація організаційних стратегій зростання 

Основний стратегічний напрямок 
зростання 

Різновид основної стратегії 

Інтенсивне зростання Глибоке проникнення на ринок 
Розвиток ринку 
Розвиток товару 

Інтегративне зростання Пряма інтеграція 
Зворотна інтеграція 
Вертикальна інтеграція 
Горизонтальна інтеграція 

Диверсифікація Вертикальна (концентрична) диверсифікація 
Горизонтальна диверсифікація 
Конгломеративна диверсифікація 
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− партнерства дозволяють при збережені 
диференціації та спеціалізації виходити на 
міжнародну арену [2, с. 102]. 
Часто стратегічне партнерство передбачає 

об’єднання зусиль в якомусь одному напрямку, що не 
заважає компаніям залишатися конкурентами на інших 
ринках. Це дає змогу економити на обсягах за рахунок 
виконання якихось дій спільно з роздільним 
отриманням доходів. Прикладом є створення спільного 
підприємства австралійськими гірничорудними 
корпораціями BNP Billiton та Rio Tinto в червні 2009 
року. Їх співробітництво обмежується виключно 
виробничою сферою, далі вони конкурують одна з 
одною на світовому ринку залізної руди [7, с. 33]. 

Досить популярною в останні місяці формою 
партнерства є виконання компаніями спільних 
проектів, коли вони не тільки об’єднують ресурси для 
досягнення конкретних цілей, але й успішно 
доповнюють один одного завдяки можливості 
використання сильних сторін партнера. Прикладом є 
об’єднання автомобільних корпорацій Fiat та Chrysler, 
яке не має фінансових складових. В обмін на акції 
американської компанії італійці надали власні 
технології виробництва недорогих та економічних 
автомобілів. При цьому Fiat скористався широкою 
збутовою мережею американського партнера [7, с. 34]. 

В рамках стратегічного партнерства укладаються 
різноманітні угоди з проведення спільних 
маркетингових акцій та кобрендингу, що дає учасникам 
змогу економити на рекламному бюджеті та одночасно 
доносити власні пропозиції більшій кількості клієнтів. 
Однак при цьому в якості партнера бажано 
використовувати компанію, яка обслуговує одних і тих 
же клієнтів, але не є при цьому прямим конкурентом, 
має хорошу репутацію та подібні цінності. Такі заходи є 
поширеними у банківському бізнесі у сфері випуску та 
використання платіжних карт. 

Також протягом кризи актуальним є такий напрям 
співробітництва, як виконання науково-дослідних та 
дослідницько-конструкторських робіт (НДДКР). У 
багатьох галузях це є просто необхідним і досить 
дорогим видом діяльності. Однак економія на 
дослідженнях сьогодні може обернутися втратами 
завтра, якщо конкуренти вийдуть на ринок з новими 
продуктами. Так, фармацевтичні компанії 
GlaxoSmithKline (Великобританія) та  Pfizer (США) у 
квітні 2009 року заснували спільне підприємство, яке 
займається розробкою та комерціалізацією ліків проти 
СНІДу [7, с. 34]. 

Існує два основних підходи до оцінки ефективності 
партнерства: 1) на основі «прямого» порівняння 
результатів партнерства та ресурсів, залучених для їх 
досягнення, що передбачає фінансову оцінку вигод і 
витрат партнерської взаємодії як на рівні партнерства в 
цілому (ефективність стратегічного партнерства), так й 
на рівні окремого його учасника (ефективність участі 
підприємства в партнерстві). Особливим джерелом 
додаткового економічного ефекту функціонування є 
набуття партнерством конкурентних переваг, які 
дозволяють займати більш вигідні стратегічні позиції 
на ринку; 2) на основі «непрямої» оцінки досягнутих 
ефектів партнерських відносин його учасниками, у т. ч. у 
соціально-психологічному аспекті трактування ними 
набутих результатів спільної взаємодії, що, у свою чергу, 
позначається не тільки у врахуванні «неекономічних» 
ефектів (покращення ділової репутації, створення 

атмосфери довіри між клієнтами та постачальниками 
тощо). Найпоширенішою та найрозвинутішою у 
теоретично-методологічному сенсі концепцією оцінки 
ефективності стратегічного партнерства слід визнати 
концепцію синергізму. 

В умовах кризової ситуації стратегія диверсифікації 
господарської діяльності вирішує ряд проблем, з якими 
стикаються підприємства. Причинами, що спонукають 
підприємства до прийняття рішення про 
диверсифікацію, можуть бути такі: техніко-технологічні, 
економічні, фінансові, соціальні та ін.  

До техніко-технологічних причин можна зарахувати 
такі: збереження виробничого потенціалу суб'єкта 
господарювання; підвищення рівня використання 
виробничої потужності; визначення найбільш 
прогресивних варіантів використання ресурсів; 
упровадження передових досягнень науково-технічного 
прогресу.  

Економічні причини охоплюють: перенакопичення 
капіталу в наявних галузях виробництва; пошук нових 
напрямків капіталовкладень; розширення та 
захоплення нових ринків збуту; підвищення 
економічної доцільності у використанні ресурсів.  

Фінансові причини передбачають: розподіл ризиків 
між напрямками діяльності та обсягами виробництва; 
фінансову стабілізацію.  

Соціальні причини охоплюють: збереження робочих 
місць і висококваліфікованих працівників; створення 
нових робочих місць; інноваційну політику.  

Для розробки напрямків диверсифікації постає 
необхідність вибору, який був би найбільш вигідним та 
мав дострокову перспективу розвитку. При цьому 
необхідно зосередити зусилля на вивченні впливу 
напрямку диверсифікації на витрати виробництва як 
ключового чинника у визначенні ефективності 
напрямку.  

Важливим також є розуміння того, що 
диверсифікація не є головним чинником, який визначає 
ефективність діяльності підприємства. Умовою 
потенційного зростання ефективності діяльності є чітко 
визначений напрямок диверсифікації.  

В аспекті міжгалузевої конкуренції диверсифікація 
розглядається передусім як вихід підприємства на нові 
товарні ринки. Унаслідок жорсткої конкуренції в умовах 
ринкової економіки здебільшого проходила свого роду 
раціоналізація диверсифікації. Можна говорити, що 
придбання інших компаній є фінансовим (на противагу 
виробничому) шляхом зростання фірми. Саме він 
виявився найефективнішим на повільно зростаючому 
ринку, оскільки відповідав загальним принципам 
інвестиційної стратегії диверсифікованих комплексів, 
які не передбачають розширення виробництва у складні 
часи, але одночасно потребують прибуткового 
вкладення доходів.  

Проте в умовах кризи далеко не всі компанії 
застосовують стратегії зростання. Багатьом з них 
доводиться зменшувати витрати, скорочувати кількість 
персоналу, позбуватися неефективних структур. У теорії 
стратегічного менеджменту більшість з цих явищ 
зараховують до стратегії зменшення витрат. Однак у 
сучасних умовах ці явища переважно пов’язують із 
стратегією даунсайзингу (скорочення). 

У кризових умовах у багатьох компаніях виникає 
природна потреба зменшити витрати шляхом 
звільнення зайвих людей та ліквідації неефективних 
підрозділів. Українська економіка вже пройшла через  
хвилю масових звільнень протягом 2008-2009 років. 



 

ISSN 1993-0259. ISSN 2219-4649. Економічний аналіз. 2011 рік. Випуск 8.  Частина 2. 
71  

Однак такі скорочення потужностей, підрозділів та 
робочої сили є досить складним управлінським 
завданням, адже протягом останніх десяти років 
вітчизняних менеджерів вчили примножувати бізнес, а 
не зменшувати його.  

У західній бізнес-практиці даунсайзинг є цілим 
стратегічним напрямом, який вперше у великих обсягах 
був застосований у США на межі 1980-1990-х років. 
Однак накопичений за цей період часу досвід у 
більшості випадків є лише аналізом допущених 
помилок. 

Спектр визначень даунсайзингу в сучасній 
управлінській літературі є досить широким. Під 
даунсайзингом мається на увазі наступне: 

− заходи, пов'язані з усуненням зайвих робочих місць; 

− оптимізація розмірів організації; 

− стратегія перетворення організаційного дизайну, 
робочих процесів, корпоративної культури, 
цінностей, відносин і місії; 

− реактивна або проактивна, стратегія, метою якої 
виступають оптимізація розмірів підприємства, 
зниження витрат виробництва, перетворення 
робочих процесів. 
З визначень видно, що даунсайзинг за інших рівних 

умов виступає як комплекс заходів (стратегія), 
пов'язаних з оптимізацією розмірів організації за 
рахунок проведення ефективнішої HR-діяльності, 
перетворення структури фірми, зміни ключових цілей і 
робочих процесів [5, с. 40].  

Даунсайзинг охоплює наступні стратегії: 

− стратегія звільнення; 

− стратегія зміни організаційної структури 
(зменшення управлінських рівнів і (або) бізнес-
процесів); 

− комплексна стратегія системних змін, яка 
складається із стратегій зміни логістики, 
маркетингу, відносин із стейкхолдерами. 
При цьому всі три ключові стратегії можуть 

реалізовуватися одночасно або послідовно. Кожна із 
стратегій має свої особливості. Наприклад, стратегія 
звільнень може проводитися м’яко (в першу чергу 
скорочуються вакантні місця, персонал завчасно 
попереджається про проведення скорочення, компанія 
бере участь в пошуку нової роботи для звільнених 
співробітників, діють різні програми по компенсації 
морального і матеріального збитку, який можуть 
понести працівники у зв’язку із звільненнями) або 
жорстко (у стилі класичного тейлоризму). Стратегія 
зміни організаційної структури може включати 
ліквідацію або реорганізацію філії, управлінського 
рівня, підрозділу, бізнес-процесу, посадової позиції. 

Однак сьогодні стратегію даунсайзингу прийнято 
розуміти в значно вужчому значенні – тільки як 
ліквідацію «надлишкових» робочих місць, причому не 
тимчасову (з відновленням минулої чисельності 
співробітників після покращення фінансового 
становища), а довгострокову. Такі «вивільнення» часто 
супроводжуються закриттям окремих підрозділів 
компанії – заводів, фабрик, регіональних офісів, 
торгових точок, напрямів бізнесу.  

Такі скорочення є стандартною процедурою для 
американських компаній в умовах кризи. В Європі ця 
практика поширена не так активно, що пояснюється 
особливостями законодавства, яке робить звільнення 
досить складною і затратною процедурою  [6, с. 43]. 

Західні компанії віддають перевагу ліквідації 

робочих місць при збереженні самих структур. Основне 
завдання таких заходів – забезпечення функціонування 
підрозділів в минулому обсязі, але з меншою кількістю 
зайнятих. Таким чином, працівникам, які залишилися 
доводиться виконувати більший обсяг роботи. 

Більшість фахівців з менеджменту радять досить 
обережно використовувати таку практику. Ретельно 
спланований і послідовно здійснений даунсайзинг, який 
супроводжується зміною організаційної структури, 
дійсно здатний принести компанії велику користь. 
Однак часто на різноманітні підрозділи просто 
«спускають план» – скоротити таку-то кількість 
співробітників. Саме тут компанії можуть стикнутися з 
значною кількістю негативних наслідків, які здатні 
переважити досягнуту економію коштів. 

Оптимізація витрат за рахунок звільнення 
працівників – це надзвичайний захід, який побічно 
свідчить про слабкість менеджменту. У багатьох 
компаніях впевнені в тому, що скорочень персоналу та 
закриття підрозділів можна уникнути, якщо 
максимально використовувати інші види економії. Тому 
на практиці існує значна кількість інших методів, які не 
є настільки радикальними та болючими. Серед них 
найбільш популярними є такі, як: зниження заробітної 
плати, відмова від бонусів, відмова від соціальних 
пакетів, неповна зайнятість персоналу, зменшення 
витрат на навчання, надання відпусток за власний 
рахунок, зменшення офісних витрат. Оцінка та 
застосування того чи іншого методу оптимізації  в 
першу чергу залежить від сфери діяльності компанії.  

Кризові  умові  функціонування  підтверджують  
необхідність  застосування  вітчизняними організаціями 
стратегічного підходу до управління, зокрема щодо 
вибору альтернативних варіантів розвитку  залежно  від  
наявних  обмежень  і  можливостей.  При  формуванні  
методології  вибору варіантів  формування  
господарського  портфеля  диверсифікованої  
організації  обов’язково  мають бути  враховані  ключові  
чинники,  згруповані  за  напрямами:  чинники  
формування  загальної (корпоративної) стратегії 
розвитку (у теперішніх умовах – антикризової 
стратегії); чинники вибору видів діяльності для 
побудови господарського портфеля організації, 
відповідного сучасним і потенційним  можливостям  і  
обмеженням. 

Специфіка  формування  стратегічного  підходу  
виглядає  по-різному  для  організацій,  які вибирають 
загальну стратегію зростання або стратегію скорочення. 
Для кризових умов вибір стратегічних альтернатив для 
організацій, які здатні забезпечити собі стабільний 
розвиток, обмежується або концентрованим  
зростанням,  або  диверсифікацією.  Організації,  які  не  
можуть  втримати  попередню частку ринку та темпи 
зростання при зменшенні інвестування у розвиток, 
змушені перейти до стратегій скорочення, що є 
характерним для функціонування за фінансово-
економічної кризи. 
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РЕЗЮМЕ 

Дейнека Мария, Силадий Иван 
Стратегии управления предприятием в условиях 
кризиса 
Определены сущность и важность формирования 
соответствующей стратегии развития предприятия в 
кризисных условиях. Осуществлен критический анализ 
подходов относительно понимания стратегии 
предприятия. Обоснована необходимость  
своевременного разрабатывания  и  реализации 
мероприятий,  направленных  на предупреждение 
кризисных явлений на предприятии.  Отражены 
особенности разрабатывания и реализации отдельных 
стратегий управления предприятием в условиях 
кризиса. 

 
RESUME 

Deyneka Maria, Syladiy   Ivan 
Strategies of management of an enterprise in the 
conditions of crisis 
 In the article the essence and importance of forming of the 
proper strategy of development of enterprise in crisis terms 
are defined. The walkthrough of approaches in relation to  
understanding of strategy of enterprise is carried out. The 
necessity of timely development  and realization of 
measures is grounded.  The features of development and 
realization of separate strategies of management an 
enterprise in the conditions of crisis are reflected. 
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