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Статтю присвячено теоретичним питанням дослідження антикризового управління підприємствами 
загалом та підприємствами ресторанного бізнесу зокрема. Сформовано основну мету антикризового 
менеджменту для закладів ресторанного господарства. Визначено перелік базових завдань, що поста-
ють перед підприємцями ресторанної сфери під час реалізації антикризових заходів в умовах пандемії 
COVID-19, серед яких: виведення ресторанного господарства з правового статусу банкрута, протидія 
та діяльність, спрямована на уникнення статусу банкрута, локалізація явищ кризового характеру, стабі-
лізація фінансової діяльності та фінансового стану ресторанного підприємства, запобігання повторному 
настанню явищ кризового характеру та ін. Сформовано перелік інструментів антикризового управління, 
що може різнитися залежно від виду антикризового менеджменту: чи то з метою профілактики, чи вже 
безпосередньо в кризових умовах.

Ключові слова: криза, антикризове управління, антикризовий менеджмент, ресторанне господар-
ство, пандемія COVID-19.

The article is devoted to theoretical issues of research of crisis management of enterprises in general, and 
restaurant business enterprises in particular. In 2019, the world faced another challenge of its time, which will surely 
go down in the history of all human civilization – a global pandemic caused by the coronavirus SARS COVID-19. 
The impact of the pandemic on all spheres of society and the state is difficult to overestimate, as it affects almost 
all aspects of normal and daily life of humankind in general, and everyone in particular. Of course, such rapid and 
radical events could not but cause significant changes in the lives of people and the state. In particular, one of the 
areas most affected by the global pandemic and quarantine restrictions is tourism and hotel and restaurant services, 
which, being closely linked to human resources and potential has faced enormous challenges in providing its own 
services. Many businesses did not withstand the pressure of lockouts and restrictions to counter the spread of the 
virus. Restaurants in Ukraine and around the world faced with the issue of minimizing the negative effects of the crisis, 
optimizing processes, and surviving competition in the food market. This is why the article is relevant, because anti-
crisis restaurant management is the only effective way for a restaurant company not to go bankrupt and continue its 
activities. Therefore, in a crisis, there is an urgent objective need to study such restaurant management, its theoretical 
justification, and tools of influence. The main goal of anti-crisis management for restaurants is formed. The list of 
basic tasks facing entrepreneurs of the restaurant industry during the implementation of anti-crisis measures in the 
context of the COVID-19 pandemic has been determined. Among which: withdrawal of the restaurant business from 
the legal status of bankruptcy, counteraction and activities aimed at avoiding the status of bankruptcy, localization of 
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crisis phenomena, stabilization of financial activities and financial condition of the restaurant company, prevention 
of recurrence of crisis phenomena and others. A list of crisis management tools has been formed, which may differ 
depending on the type of crisis management: either for prevention or directly in crisis conditions.

Keywords: crisis, anti-crisis management, restaurant business, restaurants, pandemic COVID-19.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Всесвітня пандемія, 
викликана коронавірусом, вплинула на життєді-
яльність та світогляд усього людства, і Україна 
не є винятком. Державами запроваджено мак-
симально ефективні карантинні заходи обмеж-
увального характеру для боротьби з поширен-
ням цієї гострої респіраторної хвороби вірусного 
походження. Обмежене пересування насе-
лення, обмежені робочі місця, обмежений вхід 
у громадські місця та низка інших обмежень, 
запроваджених як заходи протидії з поширен-
ням коронавірусу, призвели до серйозних змін 
у житті суспільства. Для бізнесу нагальним 
постало питання розроблення та впровадження 
заходів антикризового управління. Антикризове 
управління ресторанним підприємством в умо-
вах пандемії – це єдиний ефективний спосіб 
для підприємства ресторанної сфери не збан-
кротувати та продовжувати свою діяльність, 
а отже, в умовах кризового стану виявляється 
гостра об’єктивна необхідність дослідження 
такого управління ресторанним підприємством, 
теоретичного його обґрунтування та інструмен-
тів впливу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Значний науко-
вий внесок у дослідження питань антикризового 
управління зробили зарубіжні та вітчизняні нау-
ковці, зокрема: О.О. Терещенко, Л.О. Лігоненко, 
Л.А. Москаленко, О.С. Хринюк, П.Г. Перерва, 
А.В. Косенко, О.П. Косенко, В.М. Рубан та ін. 
Невелика кількість науковців зверталася до 
досліджень проблем антикризового управління 
в закладах ресторанного господарства, серед 
них: І.В. Жарко, Л.М. Смокова, Т.Ю. Чаркіна, 
Л.В. Марценюк, В.О. Задоя, О.В. Пікуліна та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Однією зі сфер, яку всес-
вітня пандемія та карантинні обмеження заче-
пили найсильніше, – це сфера туризму та 
готельно-ресторанних послуг, яка, будучи тісно 
пов’язаною з людськими ресурсами та потенці-
алом, зіштовхнулася з проблемами колосаль-
ного масштабу під час надання власних послуг, 
а значна частина підприємств і зовсім не витри-
мала тиску локдаунів та обмежень для проти-
дії поширенню вірусу. Перед ресторанними під-
приємствами України та всього світу постало 
питання мінімізації негативних наслідків кризи, 
оптимізації процесів та виживання в умовах кон-
куренції на ринку послуг харчування та розро-
блення спеціалізованих антикризових заходів.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення необхід-
ності запровадження антикризових заходів рес-
торанними підприємствами в умовах пандемії 
COVID-19.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Обґрунтовуючи мету та необхід-
ність антикризового управління ресторанним 
підприємством, варто для чіткого розуміння 
прояснити значення терміна «криза».

Отже, кризою є різка зміна звичайного стану 
речей, загострення становища, злам, різкий 
перелом або занепад [1, с. 583].

Ключовими ознаками кризи, на нашу думку, 
для цілей даної статті необхідно виділити такі:

1. раптовість;
2. різкий перелом;
3. зміна звичайного стану речей.
Безперечно, найбільшу кризу внаслідок 

пандемії переживає галузь охорони здоров’я, 
однак вплив карантинних обмежень украй 
негативно впливає і на роботу бізнесу. І ресто-
ранна сфера постраждала внаслідок пандемії 
так само, як і інші види підприємницької діяль-
ності: порушення роботи транспорту, обме-
ження пересування громадян, обов’язкові сані-
тарно-гігієнічні норми, пов’язані з карантином, 
та купа інших чинників неминуче призводять 
до кризи в галузі [2].

Указані вище фактори найкраще відобра-
жають критичну необхідність у запровадженні 
антикризового управління у ресторанному біз-
несі.

Так, вплив коронавірусної пандемії настільки 
«раптово» сильно та «різко» сколихнув звичай-
ний стан речей, що значна частина суб’єктів 
підприємницької діяльності зіштовхнулася не 
лише з негативними явищами, що випливають 
унаслідок запровадження карантинних захо-
дів та виявляються у незручностях роботи під-
приємства, а й із реальними збитками. А тому 
можна впевнено сказати, що ресторанна сфера 
в усьому світі та в Україні зокрема переживала 
та продовжує переживати справжню кризу.

Антикризове управління підприємством роз-
глядається у двох аспектах: як недопущення до 
негативних кризових явищ, мінімізації кризових 
наслідків, уникнення негативних наслідків від 
кризи так як управління, покликане вивести під-
приємство з кризового стану і продовжити його 
працездатність і в післякризовий період, вико-
ристовуючи різні, у тому числі кризові, фактори 
в позитивному ключі. 

Саме у цьому ключі, на нашу думку, яку 
підтримує О.О. Терещенко, варто розглядати 



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

98 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ98

необхідність запровадження ефективного 
антикризового управління у ресторанному біз-
несі, оскільки вже зараз гостро постає потреба 
в мінімізації наслідків кризи та уникненні від ще 
більшого рівня та впливу таких наслідків, однак 
разом із тим уже зараз постає й необхідність 
виведення таких підприємств із кризової ситуа-
ції, а в подальшому постане необхідність виве-
дення підприємств на нові функціональні потуж-
ності й у післякризовий період після закінчення 
всесвітньої пандемії [3].

Варто погодитися з думкою О.О. Терещенка, 
адже автор абсолютно правильно вираховує 
закономірність між настанням кризових явищ 
для підприємства та корелює її з необхідністю 
запровадження антикризового управління, яке 
задовольняє та повністю підходить під критерій 
ефективного механізму боротьби з кризовими 
явищами, які вже настали, настають та можуть 
настати.

Переконавшись у необхідності запрова-
дження антикризового управління в сучасному 
стані речей для ресторанного бізнесу всього 
світу, варто перейти до аналізу мети та завдань, 
які ставляться перед антикризовим управлін-
ням ресторанного підприємства.

У контексті дослідження мети та завдань 
антикризового управління в ресторанних під-
приємствах варто спершу дослідити мету функ-
ціонування ресторанного підприємства (госпо-
дарства) як такого.

І.В. Жарко та Л.М. Смокова визначають, що 
ресторанне підприємство – це такий вид під-
приємницької діяльності спеціального кола 
суб’єктів господарювання, основною діяльністю 
якого є надання послуг для задоволення кінце-
вих споживачів у харчуванні. При цьому вчені 
виділяють, що таке надання послуг може бути 
як пов’язане з організацією дозвілля, так і само-
стійним [5].

Виходячи з такого розуміння ресторанного 
господарства/підприємства, видається легким 
виробити концепцію основної мети функціону-
вання та існування взагалі ресторанного під-
приємництва – задоволення потреб споживачів 
у харчуванні.

Однак, на нашу думку, це мета ресторан-
ного підприємства лише зовнішнього спряму-
вання. Щодо мети внутрішнього спрямування, 
то, будучи підприємством, ресторанне підпри-
ємство функціонує заради отримання прибутку 
власниками таких підприємств, що надходить 
у вигляді доходу від надання послуг із харчу-
вання.

Визначені вище фактори стосовно мети функ-
ціонування та існування ресторанних підпри-
ємств можуть наштовхнути на цілком логічний 
висновок про мету антикризового управління 
ресторанними підприємствами – забезпечення 
нормального та ефективного менеджменту для 
досягнення мети роботи ресторанного підпри-
ємства в умовах кризи.

Майже тотожну думку поділяє й Т.Г. П’ят ницька, 
розглядаючи менеджмент у ресторанному сег-
менті економіки та підприємництва, а тому можна 
зробити висновок про правильність такого фор-
мулювання мети антикризового управління рес-
торанним підприємством, та стверджуючи разом 
із тим і про узагальнення такого розуміння мети 
антикризового управління [6, с. 84].

Щодо завдань антикризового управління, 
то вчені сходяться на думці, що вони є варіа-
тивними та залежать від факторів конкретного 
підприємства, факторів конкретної кризи та їх 
взаємозв’язку, тобто є унікальним набором для 
кожного підприємства [7].

Однак можна виокремити ті найосновніші 
завдання, які тісно перетинаються із сутністю 
самого антикризового управління та найбільш 
повно відображають перелік завдань, які став-
ляться перед антикризовим управлінням. 

Так, доцільно віднести до основних завдань 
антикризового управління ресторанним підпри-
ємством такі:

1. виведення ресторанного господарства 
з правового статусу банкрута;

2. протидія та діяльність, спрямована на 
уникнення статусу банкрута;

3. локалізація явищ кризового характеру;
4. стабілізація фінансової діяльності та 

фінансового стану ресторанного підприємства;
5. запобігання повторному настанню явищ 

кризового характеру тощо.
Варто погодитися з думками вчених стосовно 

мінливості та ситуативності завдань антикри-
зового управління у ресторанному підприєм-
стві, оскільки очевидним видається той факт, 
що завдання змінюються залежно від глибини 
кризових явищ, підготовки до них ресторанного 
підприємства, рівня надання послуг, рівня адап-
тивності персоналу та власників майна та низки 
інших чинників, які істотно впливають, а поде-
куди й формують завдання, що ставляться 
перед антикризовим управлінням ресторанними 
підприємствами. А тому перелік завдань, роз-
глянутий нами вище, є орієнтовним та найбільш 
загально відображає основні завдання антикри-
зового управління як такого та антикризового 
управління ресторанних підприємств зокрема.

Важливим є аналіз інструментарію антикри-
зового управління, який являє собою набір кон-
кретних інструментів, тобто «знарядь, засобів 
та способів досягнення мети» [8, с. 370].

Буде правильним засвідчити певний рівень 
дискусійності стосовно інструментарію антикри-
зового управління ресторанним підприємством, 
оскільки ті чи інші групи авторів по-різному від-
носять конкретні інструменти антикризового 
управління до тих, що належать до антикри-
зового управління саме у ресторанній сфері. 
Однак, на нашу думку, найбільш розумною буде 
систематизована модель інструментарію анти-
кризового управління ресторанним підприєм-
ством, що викладена нижче.
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Уважаємо доречним дослідити і той факт, 
що інструментарій антикризового управління 
може різнитися залежно від виду антикризового 
управління, яких існує два:

1. антикризове управління з метою профі-
лактики;

2. антикризове управління в умовах кризи.
Варто також погодитися з думкою 

Л.А. Москаленко про те, що з урахуванням наве-
дених вище видів антикризового управління під-
приємством ресторанного сектору реакція під-
приємства на кризові явища може бути така:

1. активна;
2. реактивна;
3. планова [9].
Антикризове управління ресторанним під-

приємством із метою профілактики, або про-
філактичний кризовий менеджмент, – це певна 
логічно обґрунтована послідовність та сукуп-
ність активних дій антикризового менеджера 
ресторанного підприємства, які спрямовано на 
мінімізацію допустимого рівня кризової небез-
пеки, яка може загрожувати ресторанному під-
приємству. Варто відзначити, що у такому разі 
йдеться про діяльність ресторанної адміністра-
ції, яка характеризується такими ознаками, як 
постійний та плановий характер.

Інструменти, які є найбільш основними та 
активно використовуваними у даному варіанті 
антикризового управління ресторанним підпри-
ємством, можна назвати загальними, це:

1. антикризовий моніторинг;
2. діагностика ресторанного підприємства 

в антикризовому ключі;
3. формування антикризової стратегії для 

ресторанного підприємства;
4. приготування до дій за умови, якщо кри-

зові явища неминуче настануть та матимуть 
негативні наслідки для підприємства ресторан-
ного бізнесу.

Антикризовий моніторинг є процесом спо-
стереження, під час якого збираються, аналі-
зуються та комплексно досліджуються загрози 
настання кризового стану, зовнішні та внутрішні 
небезпеки, які можуть мати наслідком кризові 
явища для ресторанного підприємства, а також 
слідкування за загальною ситуацією у світі та 
державі, що особливо актуально для антикри-
зового управління ресторанним підприємством 
в умовах пандемії COVID-19.

Діагностика ресторанного підприємства 
в антикризовому плані передбачає системні 
заходи, покликані віднайти критичні точки 
ризику, які можуть стати джерелами кризових 
станів, перевірку готовності підприємства до 
кризових явищ та пошук уразливих місць ресто-
ранного підприємства.

Формування антикризової стратегії для рес-
торанного підприємства, є одним із найголо-
вніших інструментів антикризового управління 
у ресторанному бізнесі, оскільки саме на цьому 
етапі відбувається фактичне співставлення 

даних, отриманих під час моніторингу зовніш-
ньої ситуації у державі та світі, та даних, отри-
маних у ході діагностики власного ресторанного 
підприємства. На основі цих уже конкретних 
даних шляхом співставлення можна і необхідно 
виробляти антикризову стратегію для ресторан-
ного підприємства, яка відповідає на питання, 
що, коли, де, як, з ким та з якої причини і для 
настання яких наслідків (або для уникнення 
яких наслідків) необхідно конкретно робити 
у разі настання кризової ситуації.

По-перше, на нашу думку, винятково пози-
тивним є той факт, що в разі наявності анти-
кризової стратегії у ресторанного підприємства 
кризові явища не можуть стати непередбачува-
ною неочікуваністю для такого підприємства.

По-друге, варто усвідомлювати, що за наяв-
ності антикризової стратегії у ресторанного під-
приємства є, у разі настання кризи, особлива 
перевага у часі перед тими підприємствами рес-
торанного бізнесу, які такої стратегії не мають.

Приготування до дій антикризового харак-
теру як інструмент антикризового управління 
полягає у формуванні конкретного та комплек-
сного плану дій у разі настання кризових явищ 
у різних напрямах. Даний інструмент, на нашу 
думку, співвідноситься з формуванням анти-
кризової стратегії ресторанного підприємства як 
поняття та категорія, що означає, що фактично 
формування антикризової стратегії є ширшим 
поняттям, яке охоплює й приготування до кон-
кретних дій у разі настання кризової ситуації 
для ресторанного бізнесу.

Варто погодитися з думкою Т.А. Чаркіної, яка 
відносить описані вище інструменти до інстру-
ментів антикризового управління ресторанним 
підприємством у профілактичних цілях [10].

До інструментів антикризового управління 
у разі кризи найбільш доцільно віднести такі 
інструменти:

1. реагування на виникнення кризового явища;
2. створення антикризової команди;
3. пом’якшення або усунення наслідків кри-

зового стану для ресторанного підприємства;
4. проведення стабілізаційних заходів.
Реагування на виникнення кризового явища 

полягає у найбільш оптимальному та ефектив-
ному прийнятті рішень антикризовим менедже-
ром ресторанного підприємства. На нашу думку, 
даний інструмент є очевидним та не потребує 
виокремлення у спеціальний інструмент анти-
кризового управління, однак за більш теоретич-
ного розгляду даного інструменту варто зазна-
чити, що саме цей інструмент є таким, на якому 
базуються всі інші інструменти антикризового 
управління підприємством ресторанної сфери.

Створення антикризової команди є інстру-
ментом антикризового менеджменту, який спря-
мований на формування складу компетентних 
осіб, які безпосередньо займатимуться запро-
вадженням антикризових заходів для міні-
мізації наслідків кризового стану для даного 
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підприємства. Звертаємо увагу на той факт, 
що переважна більшість науковців уважає, що 
даний інструмент антикризового управління 
найчастіше реалізується шляхом залучення 
спеціальних сторонніх експертів.

Інструмент пом’якшення або усунення наслід-
ків кризового стану для ресторанного підприєм-
ства – це той інструмент, який формує класичне 
розуміння та уявлення переважною більшістю 
людей самої сутності антикризового управління 
ресторанним підприємством. Варто погодитися 
з такою думкою, оскільки саме цей інструмент 
є найбільш обширним та змістовно розгалуженим: 
у рамках саме цього інструменту відбуваються 
конкретні заходи, спрямовані на подолання кризи 
ресторанним підприємством: уведення інновацій, 
переформатування закладу, трансформація про-
цесу надання ресторанних послуг, зміна марке-
тингової стратегії, зміна кадрової політики підпри-
ємства, ужиття заходів з унікалізації ресторанного 
бізнесу тощо. Саме за допомогою такого інстру-
менту антикризового управління досягаються 
найбільші з економічного погляду результати для 
ресторанного бізнесу в умовах кризи.

Проведення стабілізаційних заходів є інстру-
ментом антикризового управління підприєм-
ством ресторанної сфери, який застосовується 
на відміну від попереднього інструменту не 
у найгостріший період кризових явищ для рес-
торанного підприємства, а безпосередньо після 
проходження основних кризових загроз для під-
приємства, які мають різкий та стихійний харак-
тер. Іншими словами, такий інструмент анти-
кризового управління є «пост-кризовим», тобто 
застосовується вже після того, як підприємство 
змогло пережити та вчасно зреагувало на заго-
стрені кризові ситуації.

Основною метою проведення стабілізаційних 
заходів є не подолання кризових явищ у гострій 
формі, а налагодження стійкої та стабільної 
роботи підприємства ресторанного бізнесу 
в умовах кризи, а спрямованість такого інстру-
менту антикризового управління слід відзначати 
як стабілізуючу та таку, яка приводить підприєм-
ство у стан нормального функціонування навіть 
у кризовому стані.

Погоджуємося з дещо теоретизованим, однак 
повністю вірним поглядом на описані вище 
інструменти антикризового управління в умовах 
кризи, яке наведено П.Г. Перервою [11].

Як уже зазначалося, у вчених є різні погляди 
на інструментарій антикризового управління під-
приємством, зокрема ресторанним. Уважаємо 
доречним дослідити ще один варіант інструмен-
тарію антикризового управління ресторанним 
бізнесом, який пропонує В.М. Рубан, відносячи 
до інструментів антикризового управління під-
приємством ресторанного сектору такі:

1. Планування, яке охоплює постановку кон-
кретних завдань та цілей, які стоять перед рес-
торанним підприємством, розроблення програм 
та стратегій антикризових заходів тощо. 

2. Розподіл ресурсів ресторанного підпри-
ємства, що включає в себе режим економії, 
формування грошового та майнового фонду, 
у рамках якого будуть відбуватися антикризові 
заходи.

3. Внутрішню координацію – постановка кон-
кретних завдань персоналу та менеджерам рес-
торанного підприємства, залучення експертів, 
формування системи антикризового контролю.

4. Мотиваційну, кадрову та організаційну 
мобілізацію, яка полягає у перегляді вже існу-
ючих систем організації бізнесу, персоналу та 
внутрішнього функціонування ресторанного під-
приємства [12].

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Наостанок варто зазначити, що теоретичне роз-
роблення питань, пов’язаних із завданнями, 
метою та необхідністю запровадження анти-
кризового управління ресторанними підприєм-
ствами залишає бажати кращого, увага вчених 
переважно прикута до інструментів антикри-
зового управління та аналізу досвіду запро-
вадження антикризового управління, оскільки 
це й справді має більш важливий практич-
ний зміст. Перелік інструментів антикризового 
управління ресторанними підприємствами не 
є вичерпним, а конкретні його інструменти вжи-
ваються по-різному залежно від можливостей 
підприємства, масштабів кризових явищ та 
низки інших факторів. Однак для наукових тео-
ретичних цілей було б доречним продовжити 
дослідження у цій площині та систематизувати 
отримані результати, оскільки вивчення резуль-
татів запровадження антикризового управління 
неможливе та неповне з теоретично-наукового 
погляду без чіткого теоретичного розроблення 
основ.
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