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АНОТАЦІЯ. У статті розкрито основні підходи в формуванні антикри-
зової політики підприємства в Іракському Курдистані за умов ринку.
Поставлено і вирішено завдання обґрунтування нових підходів у фо-
рмуванні антикризової політики підприємства в умовах інвестицій на
основі стратегічного управління.
Антикризову політику підприємства в інвестиційних проектах показа-
но у формах: адаптивна реструктуризація, фінансове оздоровлення і
санація, які в проектному менеджменті формують процес управління
змінами в умовах стратегічного підходу.
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ANNOTATION. The article reveals the main approaches to the formation
of anti-crisis policy of the enterprise in Iraqi Kurdistan in the market.
Posed and solved the problem of justification of new approaches to the
formation of anti-crisis policy of the enterprise in terms of investments on
the basis of strategic management.
The anti-crisis policy of the enterprise in investment projects is shown in
the forms of: adaptive restructuring, financial restructuring and
reorganization, which in project management form the change
management process in terms of the strategic approach.
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Постановка проблеми. Економічний розвиток Іракського Ку-
рдистану залежить від іноземних інвестицій у нафтовий бізнес.
Перспективи нафтової індустрії, на яку зараз припадає понад 90
% виробленого в Іраку ВВП і понад 95 % експорту, пов’язані ви-
ключно зі здібностями уряду не тільки акумулювати нафтодола-
ри, а й забезпечувати нормальні умови для освоєння цих коштів
усередині країни [1]. Інвестиційний процес робить вирішальний
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вплив на економіку Іракського Курдистану і підходи в сучасної
антикризової політиці, здатної швидко реагувати на ринкові умо-
ви. Інвестиційні програми підприємств Іракського Курдистану
здійснюють при великій невизначеності і ризиках. У цих умовах
обґрунтування ефективної антикризової політики на основі
управління змінами на підприємстві сприяє зростанню потенціа-
лу на кризовому етапі економіки.

Антикризова політика підприємства в економічних умовах
Іракського Курдистану покликана усувати негативний вплив зов-
нішнього середовища. Іракський Курдистан при сприятливих зо-
внішніх і внутрішніх умовах зможе подолати спадщину минулого
і по праву стати одним із найрозвиненіших у соціально-
економічному відношенні суб’єктом федерації демократичного
Іраку [2]. Сучасні підходи в формуванні антикризової політики
підприємства в умовах іноземних інвестицій визначають страте-
гію їх ринкової поведінки.

Істотний вплив на економіку Іракського Курдистану надають
глобальні трансформаційні процеси розвитку і підприємства ви-
бирають антикризову політику, засновану на процесах управлін-
ня змінами. Підходи в формуванні антикризової політики підпри-
ємства в Іракському Курдистані включають ряд послідовних
стратегій за метою попередження і подолання кризи. Стратегії
розвитку підприємства, що дозволяють реалізовувати проекти,
спрямовані на реструктуризацію, визначають ефективний підхід
у формуванні антикризової політики суб’єкту ринкових відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Види антикризової

політики підприємства перебувають у сфері наукових інтересів
учених й економістів В.О. Василенка, В.М. Геєця, Х.М. Гумбо,
Г.П. Іванова, Е.М. Короткова, Л.О. Лігоненко, С.Ю. Медведєва,
Н.Б. Палігі, А.М. Поддєрьогіна, П.С. Рогожина.

Незважаючи на різні точки зору в теоретичних підходах,
спостерігається спільна думка при визначенні цілей антикризо-
вої політики підприємства за умов ринку. Проведений аналіз
наукових досліджень дозволив встановити, що мета антикризо-
вої політики підприємства полягає в забезпеченні такого стійко-
го розвитку, коли про банкрутство мови йти не повинно. Саме
тому, для подолання негативних явищ в економіці країни розро-
бляють антикризову політику, під якою ухвалено розуміти гене-
ральний напрями діяльності як місцевих, так і центральних ор-
ганів влади, сукупність питань комерційної торгівлі, принципів
і форм організації поведінки, що спрямовані не лише на форму-
вання механізму управління, а й сприяють своєчасному реагу-
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ванню на кон’юнктуру, яка постійно змінюється, із урахуванням
стратегії держави [3].

Подолання кризових явищ на основі антикризового менедж-
менту, розробка й практична реалізація стратегії реструктуризації
підприємства дозволить забезпечити сталий розвиток при ринко-
вих колізіях. Сучасний стан і процес ринкової економіки в Ірак-
ському Курдистані вивчають учені, які виділяють іноземні інвес-
тиції, як базис розвитку підприємств країни: Е.О. Касаєв, С.М.
Іванов, Алі Алієв, Аріф Асалиоглу та інші. Розвиток інвестицій-
ного процесу на підприємстві впливає на стратегічний процес йо-
го розвитку. Формування сучасної антикризової політики підпри-
ємства і стратегії розвитку націлене на попередження або
подолання кризи. Підходи в формуванні антикризової політики
підприємства Іракського Курдистану досліджені недостатньо.
Так, особливої актуальності набувають ті підходи, які опрацьова-
ні в літературі з точки зору стратегічного підходу.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування сучасних

підходів у формуванні антикризової політики підприємства Ірак-
ського Курдистану в умовах інвестицій на основі стратегічного
управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інвестиційна

привабливість підприємств Іракського Курдистану залежить від
їх антикризової політики, яка визначає основні принципи і цілі
організаційної діяльності керівництва відносно поліпшення фі-
нансового стану, механізму управління, що реагує на кон’юнк-
туру ринку. Відсутність нової антикризової політики підприєм-
ства призводить до кризи. В Іракському Курдистані присутня
практика вирішення проблеми неплатоспроможності підприєм-
ства, яке не забезпечується ефектом у стратегічній перспективі.
Обґрунтування рішення зі зміцнення фінансового стану під-
приємства в умовах його ринкових стратегій представляє важ-
ливий аспект антикризової політики в стратегіях ринкової по-
ведінки.

Стратегія економічного розвитку Іракського Курдистану здій-
снює вплив на зростання ефективності окремих підприємств, їх
взаємини з партнерами і конкурентами на основі нової антикри-
зової політики. Індустріалізації на базі науково-технічного про-
гресу і антикризова політика має перше місце серед пріоритетів
стратегічної поведінки підприємства Іракського Курдистану. За
умов інвестування обирається така стратегія реструктуризації
підприємства, яка спрямована на забезпечення економічного
ефекту. Реструктуризація — це сукупність організаційно-право-
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вих, фінансово-економічних і виробничо-технічних заходів, що
підвищують ефективність господарювання суб’єкта підприємни-
цької діяльності відповідно до вимог внутрішнього і зовнішнього
середовища і виробленою стратегією розвитку [4, с. 24]. Реструк-
туризація в умовах інвестування спрямована на діяльність під-
приємства, щоб уникнути банкрутства. На підприємстві за умо-
вами підвищеного ризику необхідною є антикризова політика,
яка в стратегії реструктуризації забезпечує отримання ефекту.
Підприємство в Іракському Курдистані має прагнути до забезпе-
чення конкурентоспроможності на глобальному ринку, як кінце-
вої мети стратегії його реструктуризації

Організаційна структура підприємства, структура управління,
фінансові потоки і структура власності можуть входити в проти-
річчя з антикризовою політикою підприємства. Реструктуризація
підприємства змінює антикризову політику, націлює на отриман-
ня економічного ефекту. Антикризова політика, що відбуваються
в стратегії реструктуризації підприємства забезпечуватиме гнуч-
кість управління і здатність адаптуватися до зовнішнього середо-
вища. В іншому випадку підприємство очікує дестабілізація.
Процес реструктуризації підприємства здійснюється з метою пе-
ретворення структури, виду діяльності, бізнесу. Управління рест-
руктуризацією підприємства пов’язане зі стратегією. На думку
професора А.І. Ковальова суть стратегії реструктуризації полягає
в перманентному процесі управління змінами на підприємстві в
таких різних перетворених формах: адаптивна реструктуризація,
досудове фінансове оздоровлення, санація, банкрутство підпри-
ємства [4, с. 87]. Такі різноманітні форми реструктуризації під-
приємства показують нові підходи в формуванні його антикризо-
вої політики у процесі управління змінами та визначаються на
основі проектного менеджменту.

Адаптивна реструктуризація за умов формування антикризо-
вої політики підприємства орієнтується на не капіталомісткі пе-
ретворення на базі власних ресурсів шляхом адаптації до змін.
Антикризова політика на основі адаптації підприємства прово-
диться на всіх стадіях життєвого циклу і проектується в альтер-
нативних варіантах реструктуризації. Оцінка ефективності адап-
тивної реструктуризації підприємства виконується в сфері
проектного менеджменту.

Фінансове оздоровлення підприємства за умов формування
антикризової політики виконується шляхом забезпечення ліквід-
ності, платоспроможності і фінансової стійкості суб’єкта госпо-
дарювання на ринку. Заходи фінансового оздоровлення підпри-
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ємства проектуються на засадах законодавства країни. Методи і
технології фінансового оздоровлення підприємства включаються
в інструментарій стратегічного підходу в сфері проектного мене-
джменту.

Санація підприємства, за умов формування його антикризової
політики змінює фінансове становище, допомагає уникнути лік-
відації підприємства і задовольнити кредиторів. Відновлення
платоспроможності підприємства на засадах санації є найрадика-
льнішим засобом в інструментарії стратегії реструктуризації.
Проекти санації підприємства визначаються антикризовою полі-
тикою, що орієнтована на економічний ефект. У сучасний ін-
струментарій проектного менеджменту входять різноманітні ме-
тоди впливу на менеджерів у проектах санації підприємства за
умов стратегічного підходу.

Антикризова політика, що спрямована на банкрутство підпри-
ємства або його ліквідацію, передбачає ліквідаційні процедури,
які виконуються згідно законодавства і відносяться до компетен-
ції антикризового менеджменту.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, сучасні

підходи в формуванні антикризової політики підприємства в
Іракському Курдистані носять стратегічний характер. Головною
стратегією підприємства в умовах інвестицій є стратегія реструк-
туризації, що забезпечує ефективність проектів, які нестимуть у
індустріальні галузі новітні технології, забезпечуватимуть високі
споживчі якості продукції. Пріоритетні напрями нової антикри-
зової політики повинні визначатися із стратегії реструктуризації
підприємства та її форм: адаптивної реструктуризації, фінансово-
го оздоровлення і санації.
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АНОТАЦІЯ. Уточнено соціально-економічну сутність поняття «мо-
лодь» у контексті проблематики сегментування ринку праці. Систе-
матизовано та доповнено класифікаційні ознаки молоді як суб’єкта
ринку праці з урахуванням вітчизняного та європейського досвіду.
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