
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

41www.economy.in.ua

ВСТУП
Положення антикризового менеджменту актуалізу�

ються при появі негативних тенденцій в діяльності
підприємства, основними індикаторами чого виступа�
ють: обсяг випущеної та реалізованої продукції, ряд по�
казників фінансової стійкості та ділової активності. Так,
темп зростання реалізованої продукції промисловими
підприємствами України в 2012 р. порівняно з 2011 р.
склав 98,2%, тоді як зазначений показник в 2011 р. дор�
івнює 107,6% по відношенню до 2010 р. [7]. У відповідь
на зниження економічної активності роботодавці виз�
начають необхідність скорочення персоналу. Так, серед�
ньооблікова кількість штатних працівників в 2011 р.
відповідала 98,12% значення 2010 р. [7], що свідчить про
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прямопропорційну залежність темпів зростання обсягів
продукції (робіт, послуг) й кадрового складу персона�
лу. Зазначені факти ілюструють кризові явища в галузі
мікроекономічної політики більшості вітчизняних
суб'єктів господарювання, що поряд з прорахунками в
діяльності урядових органів влади є наслідком світової
економічної кризи 2008 р. Якщо розглядати підсистеми
управління підприємством, то найбільше кризові явища
зачепили трудову сферу, адже необхідність скорочен�
ня персоналу завжди викликає опір, конфлікти, непо�
розуміння серед працюючих. Тому вкрай актуальним по�
стає питання визначення специфіки антикризової HR�
політики в тісному взаємозв'язку з системою HR�менед�
жменту.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Аналіз літературних джерел [1; 2; 4; 5] переконливо

свідчить про значний теоретично�методологічний заділ
з проблематики антикризового управління, вибору
інструментів подолання кризи в фінансовій, виробничій,
логістичній, інноваційній, збутовій сферах, підходів до
діагностики стану банкрутства, етапів розробки й прак�
тичного впровадження антикризової стратегії тощо.
Проте існують прогалини в теоретико�методичному ас�
пекті питань, пов'язаних з розробкою положень анти�
кризової HR�політики, інструментарію, аналізу заруб�
іжного досвіду тощо. Тому уявляється, безумовно, ко�
рисним для сучасної теорії та господарської практики
вітчизняних підприємств поглибити існуючі наукові уяв�
лення про антикризовий HR�менеджмент.

РЕЗУЛЬТАТИ
У найбільш прийнятному варіанті антикризо�

ва HR�політика на підприємстві повинна бути пре�

вентивною, в кращому випадку проактивною та
загальноекономічною, що дозволить позбутися
негативних проявів на початкових стадіях виник�
нення кризи.  Тому ант икризова  HR�полі тика
може бути направлена як на запобігання негараз�
дам у різних сферах роботи підприємства, так і на
діяльність в умовах кризи, коли необхідно вивес�
ти його з цього стану, забезпечити стале докри�
зове функціонування або здійснити ребрендінг як
засіб перепрофілювання бізнес�діяльності  на
с т а д і ї  о но в л е ння в  м е жа х жит т є в о г о  ц иклу
підприємства. У цьому контексті Терлецька Ю.О.
та Іванюк В.В. визначають, що управління в умо�
вах кризи потребує особливих підходів, соціаль�
них знань, досвіду, мистецтва.  Антикризовий
менеджмент — це керований процес недопущен�
ня або подолання кризи, що відповідає цілям під�
приємства та об'єктивним тенденціями його роз�
витку [6].

Таблиця 1. Особливості антикризової HR%політики в межах реалізації елементів системи
HR%менеджменту
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У своїх міркуваннях ми поділяємо позицію [3],
згідно з якою метою антикризового управління
повинна бути розробка і реалізація заходів, спря�
мо ва них на нейтра лі зацію  на йнебе зпечніших
шляхів, що призводять підприємство до кризово�
го стану. Проактивне управління передбачає ран�
ню діагностику слабких сигналів наближення кри�
зи і вживання своєчасних заходів з її запобіган�
ня.

Окреслені підходи авторів мають сенс, тому си�
стемні уявлення в сфері антикризового менедж�
менту доцільно дослідити в площині HR�менедж�
менту, проактивна направленість якого пов'язана
із застосуванням сучасних практик роботи з пер�
со на ло м, те нденцій, що ві доб ра жа ють  е фе к�
тивність діяльності, враховуючи специфіку робо�
ти підприємства та вплив чинників зовнішнього се�
редовища. Слідуючи теоретично�методичним ас�
пектам та практичним питанням проактивного HR�
менеджменту, до перспективних практик у роботі
з кадрами в рамках антикризового управління слід
віднести:

— формування міцного HR�бренду як прояв
специфіки кадрової та PR�політик, що побудований
на широкому використанні соціальних мереж для
створення пулу внутрішніх (персонал) та зовнішніх
клієнтів;

— використання соціальних мереж у підборі пер�
соналу, особливо високої кваліфікації та за рідкими
професіями;

— формування компетенцій HR�менеджера як
стратегічного бізнес�партнера, метою діяльності
якого виступає практична реалізація стратегіч�
них цілей підприємства, тобто він виступає в
якості буфера між топ�менеджерами та виконав�
цями;

— застосування практики аутплейсменту персо�
налу як способу "м'якого" вивільнення та збережен�
ня позитивного іміджу роботодавця;

— введення посади антикризового менеджера, до
функцій якого входить здійснення моніторингу всіх
сфер діяльності підприємства і при перших сигналах
доведення їх сутності до відома топ�менеджерів, а
також пропонувати заходи з уникнення негативних
ситуацій;

— розробка принципів та підходів до складання
HR�бюджету в умовах жорсткої економії та його
практичне впровадження з максимально можливим
дотриманням виконання строків і використання
коштів;

— формування такої інформаційної політики, за
якої підтримується позивний морально�психологіч�
ний клімат у колективі при вивільненні більшої час�
тини персоналу, а діяльність тих, хто залишається,
не направлена на пошук нової роботи, адже їх зу�
силля необхідно направити на виведення підприєм�
ства з кризи;

— підвищення якості управлінських рішень зав�
дяки командній роботі, роботі в проектах. Метод
підтримки інновацій та ініціатив дозволяє винай�
ти нестандартні шляхи виходу підприємства з кри�
зи;

— чітка структуризація преміальної системи, не�
виплата премії у разі невиконання планів.

Зміст та структура антикризової HR�політики в
цих умовах має різнонаправлений характер, адже
елементи системи HR�менеджменту мають бути ре�
алізовані в залежності від соціально�економічного
становища підприємства, дії зовнішніх чинників
тощо, що проілюстровано в таблиці 1.

ВИСНОВКИ
Запропонована характеристика HR�менеджмен�

ту із визначенням специфіки за кожним елементом

відповідної системи в межах антикризового управ�
ління надає підгрунтя для розробки НR�політики,
направленої на недопущення кризових явищ та пол�
ітики, що реалізується в умовах кризи. Відпові�
дальність за якість її практичного запровадження
лежить на топ�менеджерах підприємства із розпо�
діленням основного функціоналу серед заступників
директора із зазначенням контрольних меж відпо�
відальності.

При цьому слід враховувати той факт, що вико�
ристання послуг антикризового менеджера потре�
бує додаткових прямих витрат (оплата послуг у виг�
ляді заробітної плати або комісійного винагород�
ження при укладенні строкового договору, органі�
зація робочого місця, трансакційні витрати при ро�
боті з державними контролюючими органами) та
непрямих витрат (втрати через зниження продук�
тивності праці при зволіканні співробітників для
проведення серед них анкетування, опитування на
предмет недоліків роботи та пріоритетних сфер
його діяльності, запровадження ділових ігор,
тренінгів, семінарів з метою пояснення та навчання
роботі у нових умовах господарювання). Його фун�
кціонал при розробці HR�політики полягає в на�
ступному: діагностика поточної ситуації з акценту�
ванням уваги на трудовій сфері, виявлення кризо�
вих ситуацій та причин їх розвитку, розробка
інструментарію подолання кризових ситуацій,
інформування членів колективу про проведення не�
обхідних змін, практична реалізація заходів зі змен�
шення опору змінам, моніторинг поточної ситуації
в процесі реалізації антикризових заходів у HR�ме�
неджменті.

Окреслена наукова позиція в сфері антикризово�
го HR�менеджменту надає підгрунтя для впровад�
ження заявленого інструментарію в практичну
діяльність, що для більшості  вітчизняних під�
приємств є щоденною практикою в умовах виходу з
кризи.

Представлена характеристика превентивної та
антикризової HR�політики в розрізі елементів си�
стеми HR�менеджменту надасть підгрунтя для
практичного впровадження в роботу з персона�
лом.
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