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ЛЕКЦІЯ 1 

ТЕМА 1. КРИЗОВІ ЯВИЩА. ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЦИКЛІЧНІСТЬ 

Навчальна мета: охарактеризувати процес розвитку кризових явищ. 

Час: 80 хв.  

Метод: лекція. 

Навчальні питання: 

1. 10 хв. 

2. 15 хв. 

3. 15 хв. 

4. 10 хв. 

5. 10 хв. 

6. 10 хв. 

7. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 

Джерела і література: 11,37,66,69, 73,74, 78,79,80,81,82,83,84. 

 

План. 

1. Сутнісна характристика економічної кризи, як категорії. 

2. Види криз. 

3. Причини і наслідки. 

4. Циклічність криз. 

5. Види економічних циклів. 

6. Кризові явища, характерні для ХХ ст. 

 

1. Сутнісна характристика економічної кризи, як категорії 

У сучасній науковій літературі триває полеміка щодо визначення сутності й природи 

криз у розвитку соціально-економічної системи. Існувала точка зору, що кризи є 

характерною рисою капіталістичного способу виробництва і повинні бути відсутні за 

соціалістичного ладу [1]. У минулому існували навіть такі теоретичні концепції, що 

обґрунтовували неможливість виникнення криз при соціалізмі, а існуючі проблеми 

забезпечення стабільного розвитку пояснювали тільки ―труднощами зростання‖. Держава, 

втручаючись в економіку того чи іншого підприємства, не допускала та й не могла допустити 

банкрутства (не існувало навіть такого поняття) [2]. Проте практика суспільного та 

економічного розвитку в усі періоди історії свідчить, що криз уникати поки не вдіється, це 

обумовлює важливість та актуальність своєчасного розпізнавання криз, розуміння їх сутності 

та виявлення симптомів. 

Проблема виникнення економічних криз є предметом дослідження багатьох учених. 

Кризу розглядати як закономірне явище, як обов’язковий атрибут розвитку економічної 

системи Дж. М. Кейнс, М. Кондратьєв, К. Маркс, П. Самуельсон, М. Туган-Барановський, 

Р. Дж. Хоутрі, Й. Шумпетер та ін. Фундаментальні праці з виявлення природи сучасних криз 

та пошуку ефективного інструментарію їх запобігання в економіці розвинених країн не 

втрачають своєї актуальності, це дослідження таких видатних учених, як: Дж. Тобін, К. 

Ерроу, Дж. Штігліц, Ф. Кідланд та Е. Прескот. Серед вітчизняних учених, які займалися 

дослідженням цієї проблематики та зробили суттєвий внесок у вирішення окремих її 

аспектів, варто відмітити В. Гейця, Є. Перепьолкіна, A. Гончарука, Д. Лук'яненка, 

В. Василенка, Л. Дмитриченко, а серед російських учених-економістів – В. Іноземцева, 

Є. Балацького, С. Глазьєва, С. Меньшикова, Ю. Яковця та ін. Останнім часом велика увага 

приділяється розмежуванню зовнішніх і внутрішніх причин циклічності ринкової економіки, 

а також визначенню ролі держави в антикризовому регулюванні. 

 У сучасному розумінні криза (від грец. krisis – вихід, закінчення, суд і вище 

справедливе покарання) – це крайнє загострення протиріч у соціально-економічній системі, 

що загрожує її життєстійкості в навколишнім середовищі [6, c. 586]. Криза порушує стійкість 

системи, при цьому радикальним чином її оновлюючи. Стабільний стан і криза виступають 
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постійними антагонізмами в розвитку будь-якої системи, при цьому очисна сила кризи 

потрібна системі не менше, ніж стабільне існування. Ці дві сторони (криза і стабільність) не 

можуть існувати одне без одного, це свого роду закон єдності й боротьби протилежностей 

(оскільки без боротьби  – немає й розвитку). 

Отже, криза (при широкому на неї погляді), так само потрібна системі, що 

розвивається, як і стабільний стан. Кризу слід розглядати як переломний момент у розвитку 

системи, що дає простір новому витку економічних змін. 

Будь-яка соціально-економічна система (підприємства, суспільна формація тощо) має 

дві тенденції свого існування:  

– функціонування – підтримка, збереження функцій, що визначають цілісність 

соціально-економічної системи, її якісну визначеність та сутнісні характеристики; 

– розвиток – придбання нової якості, що змінює стабільність й умови функціонування 

соціально-економічної системи. Фактором розвитку є підвищення продуктивності праці, 

зміна його характеру, виникнення нової технології, посилення мотивації діяльності. 

Зв’язок функціонування і розвитку відбиває можливість і закономірність настання та 

подолання криз. Функціонування стримує розвиток і в той же час є його живильним 

середовищем, розвиток руйнує багато процесів функціонування, але створює умови для його 

більш стійкого здійснення [2, с. 11]. Проте кризи відбивають не тільки протиріччя 

функціонування і розвитку, але можуть виникати й у самих процесах функціонування, також 

кризи не обов’язково є руйнівними – вони можуть протікати з різною мірою гостроти.  

 

2. Види криз 

Якщо є типологія та розуміння характеру кризи, з’являються можливості зниження її 

гостроти, скорочення часу та забезпечення безболісного протікання. Кризи класифікують 

шляхом розподілення і групування за сутнісно характерними ідентифікаційними ознаками 

різних можливих кризових станів соціально-економічної системи, що здійснюється з метою 

узагальнення інструментарію їх аналізу, прогнозування та визначення перспективних 

антикризових заходів [6, C. 584]. Тобто необхідність у детальній класифікації криз пов’язана 

з диверсифікацією засобів і способів управління ними. Розрізняють такі види криз за 

відповідними ознаками їх класифікації: 

– за масштабами прояву: загальні кризи – охоплюють усю соціально-економічну 

систему, та локальні – охоплюють лише її частину; 

– за проблематикою: макро- і мікрокризи. Макрокризи – масштабної проблематики й 

обсягів, мікрокризи – охоплюють лише окрему проблему, чи невелику їх групу (мікрокриза 

здатна викликати ланцюгову реакцію, поширитися на всю систему та призвести до 

макрокризи); 

– за причиною виникнення: природні, суспільні та екологічні кризи; 

– за структурою відносин у соціально-економічній системі й диференціації 

проблематики її розвитку виділяють окремі групи економічних, соціальних, організаційних, 

психологічних, технологічних та інших криз. 

У складі економічних криз виділяють фінансові – кризи грошового вираження 

економічних процесів (наприклад, фінансово-грошових можливостей певної системи). 

Соціальні кризи виникають при загостренні протиріч чи зіткненні інтересів різних 

соціальних груп чи утворень. Соціальні кризи найчастіше є продовженням і доповненням 

криз економічних, хоча можуть виникати й самі по собі. 

Політичні кризи (складовими елементами яких є, зокрема: втрата респектабельності й 

авторитету апарату управління, розкол у партіях; ідеологічна криза – руйнація принципів, 

підвалин, моральності, зростання злочинності; криза реалізації інтересів різних соціальних 

груп та класів тощо), вони, як правило, торкаються всіх сторін розвитку суспільства і з часом 

трансформуються в кризи економічні. Непомірна бюрократизація часто є проявом 

організаційної кризи.  

Під час соціальних та економічних перетворень виникають психологічні кризи, що 

виявляються у вигляді стресу, який набуває масового характеру; це почуття непевності, 
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паніки, страху за майбутнє, незадоволеності роботою, правовою захищеністю та соціальним 

станом.  

Технологічна криза виникає як криза нових технологічних ідей в умовах явно 

вираженої потреби в нових технологіях, наприклад, це може бути криза технологічної 

несумісності виробів, криза відторгнення нових технологічних рішень. Такі кризи можуть 

виглядати як кризи науково-технічного прогресу. 

Структурна криза є порушенням закону пропорційного розвитку суспільного 

виробництва. Це виявляється в серйозних диспропорціях між галузями, з одного боку, і 

випуском найважливіших виді продукції в натуральному вираженні, необхідних для 

збалансованого розвитку, з іншої [2, C. 34–35]. 

Кризи також можуть бути передбачуваними (закономірними) й несподіваними. 

Передбачувані кризи настають як етап розвитку системи, вони можуть прогнозуватися, 

оскільки викликаються об’єктивними причинами, самою природою соціально-економічної 

системи.  

3. Причини і наслідки. 

Причини криз – це сукупність факторів впливу на соціально-економічну та інші 

системи, що обумовлюють виникнення і характер протікання криз, а також є визначальними 

в обґрунтуванні доцільності застосування певного інструментарію прогнозування та 

боротьби з ними. Різновидом передбачуваних криз є циклічна криза, звісно за умови, що 

відома та вивчена її природа і характер. Несподівані кризи (зумовлені суб’єктивними 

причинами) є результатом, наприклад, помилок в управлінні, катастрофічних природних 

явищ, економічної залежності тощо. Існують також кризи явні – протікають помітно й легко 

виявляються та приховані – чим і обумовлена небезпечність таких криз.  

Зовнішні причини криз пов’язані з тенденціями та стратегією макроекономічного 

розвитку чи навіть розвитку світової економіки, конкуренцією, політичною ситуацією в 

країні. Внутрішні – з ризикованістю стратегій маркетингу, внутрішніми конфліктами, 

недоліками в організації виробництва, недосконалістю управління, інноваційною й 

інвестиційною політикою. На мікрорівні криза може бути пов’язана зі скороченням або 

захопленням конкурентами стратегічної зони господарювання; зумовлена невідповідністю 

обсягу й структури продукції підприємства обсягу й структурі попиту споживачів продукції; 

невідповідністю стилю, форм і засобів управління підприємством його існуючому статусу, 

стратегічним цілям господарювання, якості персоналу тощо; невідповідністю між 

грошовими доходами та видатками підприємства, загальною розбалансованістю фінансового 

механізму підприємства. 

На макрорівні кризи найчастіше виникають унаслідок розриву між виробництвом і 

споживанням товарів. К. Маркс найбільш глибоко й докладно розкрив цю проблему, 

обґрунтувавши неминучість криз в умовах стихії й анархії виробництва. Що ж стосується 

факторів, які викликають макроекономічні кризи, первісне скорочення сукупного попиту і, 

як наслідок, спад виробництва, падіння зайнятості, зменшення доходів, скорочення витрат 

тощо, то вони можуть бути найрізноманітнішими: заміна зношеного устаткування 

(зменшуються колишні закупівлі сировини, матеріалів, запчастин), падіння попиту на окремі 

види продукції, зростання податків і кредитних відсотків, порушення закону грошового 

обігу, війни, різні політичні події, непередбачені ситуації тощо. 

 

4. Циклічність криз 
Багато економістів циклічність виникнення криз та їх тривалість пов’язують з 

науково-технічним прогресом (НТП). Активна частина основного капіталу морально 

застарівала протягом 10–12 років. Це вимагало її відновлення, що виступало стимулом 

економічного пожвавлення. Наступні скорочення періодів циклу пов’язуються з 

прискоренням термінів відновлення основного капіталу під впливом НТП у сучасному світі. 

З урахуванням різноманіття причин (збудників) циклічного відтворення та 

відповідного виникнення макро- і мікрокриз ученими різних напрямків пропонуються 

наступні різновиди циклів: 
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– цикли Кондратьєва чи довгохвильові цикли тривалістю 40–60 років: їх головною 

рушійною силою є радикальні зміни в технологічній базі суспільного виробництва, його 

структурна перебудова; 

– цикли Коваля. Їхня тривалість обмежується приблизно 20-ма роками, а рушійними 

силами є зрушення у відтворювальній структурі виробництва (часто ці цикли називають 

відтворювальними чи будівельними); 

– цикли Жугляра періодичністю 8–10 років, що є підсумком взаємодії різноманітних 

грошово-кредитних факторів; 

– цикли Кітчіна тривалістю 3–5 років породжуються динамікою відносної величини 

запасів товарно-матеріальних цінностей на підприємствах; 

– часткові господарські цикли, що охоплюють період від одного до 12 років і 

виникають унаслідок коливань інвестиційної активності. 

Представники неокласичної та ліберальної шкіл вважали причиною криз 

недоспоживання населення, що, як наслідок, викликає умовне надвиробництво. Тому дієвим 

засобом від криз уважалося стимулювання споживання. Проте низька платоспроможність є 

скоріше наслідком, ніж причиною кризи. 

Фрідріх А. фон Хайєк, прихильник ринкової свободи й послідовний супротивник 

державного втручання, вважав, що кризи надвиробництва виникають через надлишкове 

фінансування з боку держави (дешевих кредитів, накачування попиту). 

Економічною наукою розроблено цілу низку різних теорій, що пояснюють причини 

економічних циклів і криз: 

– грошову теорію, що пояснює цикл експансією (стиском) банківського кредиту 

(Хоутрі й ін.); 

– теорію нововведень, що пояснює цикл використанням у виробництві важливих 

нововведень (Шумпетер, Хансен); 

– психологічну теорію, що трактує цикл як наслідок хвиль песимістичного й 

оптимістичного настрою, що охоплюють населення (Пігу, Беджгот й ін.); 

– теорію недоспоживання, що вбачає причину циклу в занадто великій частці доходу, 

що припадає багатим і ощадливим людям, у порівнянні з тою, що може бути інвестована 

(Гобсон, Фостер, Кетчінгс й ін.); 

– теорію надмірного інвестування, прихильники якої вважають, що причиною рецесії 

є, швидше, надмірне, ніж недостатнє, інвестування (Хайєк, Мізес й ін.); 

– теорію сонячних плям – погоди – врожаю (Джевонс, Мур). 

Дж. М. Кейнс вважав економічні кризи неминучими в умовах класичного капіталізму 

й такими, що випливають із природи властивого йому ринку. Як принципово необхідний 

засіб згладжування проблем кризи й безробіття Кейнс висунув ідею забезпечення 

державного втручання в економіку з метою стимулювання ефективного сукупного попиту. 

Причиною появи проблемних, а найчастіше й кризових ситуацій, може бути не тільки 

об’єкт, але й суб’єкт управління. Більше того, саме суб’єкт управління може бути найчастіше 

джерелом кризи, стан і розвиток якого можуть бути неадекватними стану й тенденціям 

розвитку об’єкта управління, що й породжує кризові ситуації. При цьому, чим вище ранг 

суб’єкта управління в ієрархічній системі, тим помітніший його вплив на первинні ланки 

економіки. Дуже важливо це бачити в системі державного управління. Очевидно, що під 

суб’єктом управління в даному випадку розуміється не тільки особистість, але й орган влади 

країни, регіону, галузі, що здійснює той чи інший вплив на економічну політику об’єктів 

управління. 

Цікаво, що відповідно до концепції ―рівноважного ділового циклу‖, яка відбиває 

розвиток ідей монетаризму, держава відіграє роль своєрідного генератора грошових ―шоків’, 

що виводять господарську систему зі стану рівноваги й у такий спосіб підтримують циклічні 

коливання в суспільному відтворенні. 

Наслідки кризи залежать від ефективності антикризового управління, що може або 

пом’якшувати або загострювати кризу. Перелік сукупності можливих позитивних і 

негативних наслідків кризи достатньо значний: 1) оновлення, оздоровлення, перебудова 

соціально-економічної системи або її руйнування, виникнення нової кризи; 2) загострення 
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або послаблення кризи; 3) різкі зміни в соціально-економічній системи, або м’який вихід з 

кризи; 4) довгострокові, короткострокові, якісні, кількісні зміни (або разом); 5) незворотні 

або зворотні зміни. Таким чином, наслідком кризи може бути як відновлення соціально-

економічної системи, так і руйнування її, як розв’язання накопичених протиріч, так і 

виникнення нової кризи. Отже, вихід із кризи не завжди пов’язаний з позитивними 

наслідками. Не можна виключати перехід у стан нової кризи (навіть ще більш глибокої та 

тривалої). Кризи можуть виникати як ланцюгова реакція. Існує можливість і консервації 

кризових ситуацій на досить тривалий період (найчастіше це обумовлено певними 

політичними причинами). Тому, прийняття рішень антикризового характеру вкрай 

відповідальне для керівництва. 

Власне будь-яке управління певною мірою має бути антикризовим, а соціально-

економічна система повинна бути пристосована до тривалого існування з можливостями 

адаптації до умов, що змінюються. Можливості антикризового управління залежать від 

професіоналізму й мистецтва управління, характеру мотивації, розуміння передумов кризи та 

її наслідків, а також відповідальності уповноважених осіб.  

5. Види економічних циклів 

Одним з найвідоміших дослідників економічних циклів був учень М.І.Тугана-

Барановського - М.І.Кондратьєв. Вже його попередники (Х.Кларк, К.Виксель, В.Парето та 

ін.) зазначили наявність в економіці економічних циклів різної тривалості та глибини. 

Кондратьєв зробив спробу проаналізувати взаємовплив економічних циклів різної 

тривалості. Тож в економіці розрізняють такі види економічних циклів: 

1) річні або сезонні коливання ділової активності. Вони в основному пов'язані з 

сільськогосподарським виробничим циклом, але, безумовно, не обмежуються лише сферою 

сільського господарства, оскільки попит на сільськогосподарську техніку, збут сировини для 

промисловості, зрештою, і споживацький попит мають досить виражений сезонний характер;  

2) короткострокові економічні цикли - 3-3,5 роки (3-4 роки). Матеріальною основою 

малих циклів є процеси, що відбуваються в сфері грошових відносин. Існує два різновиди 

грошових криз - загальні та специфічні. Загальні грошові кризи пов'язані з 

середньостроковим відтворювальним циклом і є складовою частиною загальних економічних 

криз. Специфічні грошові кризи розвиваються на основі суперечностей, притаманних 

грошово-кредитній системі;  

3) торгово-промислові цикли - 7-11 років. Історія цих циклів починається з кризи 

надвиробництва 1825 р., що охопила Англію. Через 12 років у 1836 р. подібне явище 

охопило економіки Англії, США, Франції та Німеччини. Криза 1857 р. стала першою 

світовою циклічною кризою і відтоді цикли цього типу повторюються з періодичністю в 7-11 

років;  

4) великі економічні цикли або "довгі хвилі", тривалість яких становить 40-60 років.  

Фази середньострокового економічного циклу  
У перебігу економічного циклу розрізняють чотири фази, що послідовно змінюють 

одна одну - "криза", "депресія", "пожвавлення" та "піднесення".  

Криза - це порушення рівноваги в економіці, результатом чого є зниження або 

зупинка виробництва. Під час найбільш глибоких криз відбувається руйнування 

продуктивних сил суспільства. Розрізняють два види криз - "криза надвиробництва" та 

"криза недовиробництва". Для розвинутої ринкової економіки найбільш характерною є 

криза надвиробництва. Його характерні риси :  

1. Товарів виготовлено більше, ніж потребує платоспроможний попит на них; ускладнюється 

і унеможливлюється збут.  

2. Внаслідок переважання пропозиції над попитом різко спадають ціни.  

3. Різко скорочується виробництво.  

4. Підприємці, які неспроможні оплатити свої боргові зобов'язання, розорюються.  

5. Скорочення виробництва призводить до зростання безробіття, падіння життєвого рівня 

трудящих та відповідно - до подальшого скорочення попиту.  

6. Банківські рахунки та цінні папери перестають вважатися надійним розміщенням капіталу. 
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Зростає попит на готівку. Масове вилучення банківських вкладів веде до краху банків. 

Масова пропозиція акцій та інших цінних паперів веде до різкого падіння цін на них.  

За кризою наступає депресія або застій. Протягом цього періоду скорочуються 

товарні запаси (частково реалізуються за низькими цінами, частково псуються). Реалізація 

товарів відновлюється, падіння цін припиняється. У період депресії обсяг виробництва дещо 

збільшується порівняно з кризою. Однак маса капіталів, що не знаходить застосування ані у 

виробництві, ані у торгівлі відтак зосереджується в банках. Пропозиція грошей перевищує 

попит на них, норма позичкового відсотку спадає до мінімуму. 

Фази пожвавлення і піднесення ознаменовуються зростанням виробництва. На фазі 

пожвавлення відновлюється докризовий рівень промислового виробництва. В ході 

піднесення докризові показники економічної активності перекриваються, виробництво сягає 

нового максимуму в межах даного циклу. Цикл завершується, готуючи умови нового 

надвиробництва і наступної кризи.  

Основною фазою промислового циклу є криза, яка служить вихідною позицією 

наступного циклу. Однак у сучасній економічній теорії існує погляд на "кризу" та "бум" як 

на поворотні моменти циклу, основними ж його фазами вважається "спад" і "пожвавлення". 

Перші ознаки наближення кризи відчувають на собі галузі, що виробляють товари 

тривалого використання (автомобілі, побутова техніка, меблі тощо). Оскільки вони не є 

товарами першої необхідності, попит на них скорочується при найменшому передчутті 

економічних негараздів. Скорочення попиту на них та їх виробництва веде до скорочення 

попиту на засоби виробництва для цих галузей. Відповідно скорочується кількість зайнятих і 

сумарний попит.  

Загострення конкуренції за гроші покупця веде до зниження ціни, що вимагає 

зменшення витрат виробництва. Найефективніший спосіб - заміна старого устаткування 

більш продуктивним. Після кризи починається оновлення основного капіталу, що певною 

мірою зумовлює матеріальну основу періодичності криз. 

За своїм змістом середньострокові цикли є не лише циклами саме надвиробництва, 

тобто лише відтворювального процесу, а ще й обміну розподілу та споживання. Саме тому 

циклічність виступає як багатомірний, багаторівневий процес. Основні аспекти, що 

характеризують циклічні коливання:  

* динаміка ВНП і національного доходу; 

* динаміка промислового виробництва;  

* динаміка зайнятості;  

* динаміка використання (завантаження) промислових потужностей;  

* динаміка реальних доходів населення;  

* динаміка норми прибутку (рентабельності).  

Циклічні кризи надвиробництва називають ще "загальними", оскільки вони 

охоплюють значну, іноді більшу частину виробництва. 

Існують ще часткові кризи, які охоплюють лише певну сферу економічної діяльності 

(кризи грошового обігу, кредиту тощо). Можливі ще й галузеві кризи, які охоплюють лише 

певну галузь економіки. Значно, більш тяжкими для економіки є структурні кризи, які 

зумовлюються значними диспропорціями в розвитку народного господарства.  

Ринкова економіка стикається і з відносними кризами недовиробництва. Зокрема, 

сировинна та продовольча кризи середини 70-х років призвели до різкого зростання світових 

цін на нафту, сировину, сільськогосподарські продукти і суттєво порушили пропорції 

відтворення в економічно розвинутих країнах. На кризи недовиробництва, окрім з 

економічних причин, суттєвого впливу завдають фактори природного та соціального 

характеру: посухи, неврожаї, гострі міждержавні та внутрішні конфлікти. 

Значно більшою мірою кризи недовиробництва властиві адміністративно-командній 

економіці. Хронічні дефіцити багатьох видів товарів є не лише свідченням затамованої 

інфляції, недосконалості планування, але й адміністративного, вольового втручання в 

економіку без усвідомлення і врахування економічних законів і процесів.  
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6. Кризові явища, характерні для XX ст. 
Протягом ХХ ст. економічні кризи неодноразово потрясали світ. Найбільш 

широкомасштабними, з наслідками, що вплинули не лише на економічну ситуацію у країні їх 

виникнення, а й на сусідні країни та світову економіку загалом, були кризи 1929-1933 рр. в 

США, ряд криз СССР, криза в Мексиці 1995 р., азіатська валютна криза 1997-1998 рр. та 

інші. 

Чи не найбільший вплив на розвиток світової економічної системи справила «велика 

депресія» 1929-1933р.р. в США. В 1926-1928 рр. економіка США була на підйомі, швидко 

розширювався ринок цінних паперів, вартість яких до кінця 20-х років XX ст. склала 50 

млрд. дол. Інвестори активно вкладали гроші в цінні папери, купуючи їх на вторинному 

ринку. Для цього вони брали кредити в банках, які використовували грошові вклади 

громадян і тимчасово вільні кошти компаній. Біля 40% інвесторів купували акції в кредит під 

незначне маржинальне забезпечення. В результаті відбувся інвестиційний „перегрів". На 

підприємствах США, які втрачати замовлення, курси акцій почали падати. Комерційні банки 

вимагали повернення, а власники цінний паперів почали їх продавати. щоб повернути 

кредити. На Нью-Йоркській фондовій біржі 24 жовтня 1928 року відбулося різке падіння 

курсів акцій. Ціна акцій знизилася більш ніж на 100 пунктів. За короткий період 

збанкрутували 32 тис. приватний компаній. Підприємці скоротили капіталовкладення, 

знизився попит на продукцію. Криза була викликана монетарними причинами, для виходу з 

неї застосовувалися монетарні методи, економіко-організаційні, міри державного впливу на 

економіку, фінанси, ринок цінних паперів. 

Створення СССР в 20-х роках було результатом глобальної воєнно-політичної кризи -

Першої світової війни 1914-1918 рр., яка охопила в той період більшість країн світу. Після 

розпаду Російської імперії внаслідок кризи управління, яка чітко проявилася в ході воєнного 

зіткнення з Німецькою, Османською і Австро-Венгерською імперіями в 1914-1917 рр., на її 

території в 1918 р. утворилося декілька держав, найбільшими з яких були РСФРС, Польща і 

Українська Народна Республіка.  

Криза системи управління Російської імперії сприяв збільшенню кількості 

радикальних партій і рухів. До кінця 1917 року на території Російської імперії утворилися і 

розвивалися такі кризові явища: 

 криза державного управління;  

 економічна криза, викликана спадом виробництва товарів споживання через 

відволікання виробничих потужностей сировини і робочої сили на воєнні потреби;  

 продовольча криза, викликана спадом виробництва агро продукції;  

 енергетична криза.  

 

Висновки та перспективи подальших розробок у цьому напрямку. Отже, криза – 

це певний етап функціонування і розвитку соціально-економічної системи, який обумовлює 

об’єктивну необхідність її якісної трансформації. До визначення поняття кризи слід 

підходити, враховуючи не тільки наявні негативні наслідки, але й з позитивних причинно-

наслідкових зв'язків. Запобігання кризи можливе лише шляхом подолання низки її соціально-

економічних причин і передумов, що реалізується, зокрема, через усвідомлення негативного 

впливу ігнорування об’єктивних економічних законів, негативних наслідків надмірної 

суб’єктивізації економічних відносин.  

Як показує досвід, кризи, як правило, можна передбачити, очікувати, а при бажанні й 

викликати; кризи можна прискорювати, випереджати, відсувати (запобігати), тобто кризові 

процеси певною мірою можуть бути керованими; також до криз можна й необхідно 

готуватися. Ефективне управління здатне прискорити вихід з кризи та мінімізувати її 

наслідки. 

Тривалість і глибина кризи є наслідком помилок в антикризовому управлінні, 

свідомих деструктивних дій керівників або нерозуміння ними причин, характеру й можливих 

наслідків кризи. І, відповідно, можна припустити, що в майбутньому вдасться взагалі 

виключити кризи з розвитку соціально-економічних систем.  
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ЛЕКЦІЯ 2 

ТЕМА 2. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА СТІЙКІСТЬ ЙОГО РОЗВИТКУ 

Навчальна мета: охарактеризувати стадфї життєвого циклу підприємства та ймовірність 

виникнення кризових процесів. 

Час: 80 хв.  

Метод: лекція. 

Навчальні питання: 

1. 15 хв. 

2. 15 хв. 

3. 15 хв. 

4. 15 хв. 

5. 15 хв. 

6.  Заключна частина  - 5 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 

План. 

1. Порівняння різних підходів до визначення послідовності етапів життєвого циклу 

підприємства із життєвим циклом товарів. 

2. Стадії розвитку організації. 

3. Залежність ймовірності настання банкрутства підприємства від стадії його 

життєвого циклу. 

4. Найбільш типові критичні ризики підприємств. 

5. Критичні ризики підприємства й інструментарій боротьби з ними залежно від стадії 

життєвого циклу. 

 

1. Порівняння різних підходів до визначення послідовності етапів життєвого 

циклу підприємства із життєвим циклом товарів 

Статистика американських і європейських ринк ів свідчить, що зі 100% 

новостворених компаній лише 20% продовжують своє існування після 3 років роботи. При 

чому з цих 20% після 6-8 років існування залишається знову лише 20%. Якщо підрахувати 

загальний результат, побачимо, що тільки 4-5% компаній існують більше 9-10 років. При 

чому така закономірність працює в усіх країнах, на всіх типах ринків [4]. Тобто в житті 

кожної фірми є критичні періоди, що виникають через певні проміжки часу – цикли. На нашу 

думку, знання фази життєвого циклу дає підприємству цілий масив корисної інформації 

(типові проблеми, типові ризики, заходи по недопущенню та нейтралізації криз, інструменти 

оптимізації діяльності тощо), що може сприяти його розвитку та попереджати кризові явища 

і можливе банкрутство. Знання етапів життєвого циклу дозволяє з високою вірогідністю 

прогнозувати розвиток підприємства, а також визначати критичні точки розвитку, в яких 

зростає рівень ризику.  

 

2. Стадії розвитку організації 
Підприємець, знаючи стадію, на якій знаходиться його фірма, може підготуватися до 

майбутніх змін і відповідним чином зреагувати.  

В загальному розумінні, життєвий цикл – це повний період від початку роботи 

підприємства до його закриття (ліквідації). Термін може бути також застосований до 

окремого продукту і галузі [11].  

Існують різні підходи до визначення фаз життєвого циклу. Їх аналіз дозволив нам 

сформувати наступну порівняльну схему (див. табл.1, рис.1). 

 

3. Залежність ймовірності настання банкрутства підприємства від стадії його 

життєвого циклу 

Виходячи зі статистичних даних, а також логіки розвитку підприємства на різних 

фазах його життєвого циклу, можемо графічно представити залежність між ймовірністю 

банкрутства та стадією життєвого циклу (див. рис. 2). 
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Таблиця 1.  

Стадії розвитку організації 

Стадії 

Фактори 
Народження Дитинство Отроцтво Рання зрілість Розквіт сил Повна зрілість Старіння Оновлен-ня 

Первинні цілі Виживання 

Коротко-

строковий 

прибуток 

Прискорений 

ріст 

Систематичний 

ріст 

Збалансований 

ріст 

Унікальність, 

образ 
Обслуговування Оновлення 

Тип лідера Новатор Опортуніст Консультант Учасник 
Корпоративна 

діяльність 
Держав-ний діяч Адміністратор Реорганізатор 

Організа-

ційний 

характер 

Боротьба Досягнення Зміни 
Розширення, 

диверсифікація 

Системна 

орієнтація 

Зрілість, задово-

лення собою 

Орієнта-ція на 

структурищо 

склалися 

Орієнтація на 

зміни 

Організаційн

ий образ 

Із собою в 

центрі уваги 
Місцевий Секційний Національний 

Багато-

національний 
Міжнародний Самозадоволений Самокритичний 

Концентрація 

енергії на 
Новому Конкуренції Завоюванні Координації 

Інтеграції 

управлін-ні 
Пристосуванні 

Продовженні 

існування 

Оновленні, 

розвитку 

Центральна 

проблема 

Вихід на 

ринок 
Існування Частка ринку 

Багато-

сторонній ріст 

Централізація і 

автономність 

Рівновага 

інтересів 
Стабільність Омолодження 

Тип 

планування 

Із 

передбачення

м 

  
Продажі 

бюджет 

За замовлен-

нями, спеціа-

лізація 

Складний 

комплексний 

Соціальнополіти

чний 
Екстраполяція Творчий 

Метод 

управління 
Одна людина 

Мала група 

однодум-ців 
Делегування 

Децентра-

лізований 
Центр алізова ний Колегіальний 

Оснований на змагальних, 

традиціях заохочувальний 

Організа-

ційна модель 

Макси-

мізація 

прибутку 

Оптиміза-ція 

прибутку 

Плановий 

прибуток 
Хороший стан 

Соціальна 

відповідальність 

Соціаль-ний 

інститут 
Бюрократія 

Наслідування 

Фенікса 
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Рис. 1. Порівняння різних підходів до визначення послідовності етапів життєвого циклу підприємства із життєвим циклом товарів [2, 7, 11]. 
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Рис. 2. Залежність ймовірності настання банкрутства підприємства від стадії його 

життєвого циклу 

 

4. Найбільш типові критичні ризики підприємств 

В процесі своєї діяльності підприємство зустрічається з великим різноманіттям 

ризиків - економічних, фінансових, політичних і т.д., що загрожують його нормальній 

діяльності і можуть привести до виникнення кризи і, навіть, банкрутства. Ризиків багато, і 

немає необхідності їх всі контролювати, оскільки це потребує значних зусиль, та й врахувати 

всі ризики неможливо. Отже, необхідно виділити групу ризиків, актуальних для конкретного 

підприємства і вести їх посилений моніторинг. Таким чином, кожна організація, виходячи з 

особливостей своєї діяльності, має визначати групу "критичних ризиків".  

Критичні ризики - ризики, що, як правило, призводять до появи глибокої кризи в 

діяльності суб’єкту підприємництва, в результаті чого він стає нездатним вести повноцінну 

фінансово-економічну діяльність.  

Розроблений перелік найбільш типових критичних ризиків підприємства наведено на 

рис. 3. 

 
Рис. 3. Найбільш типові критичні ризики підприємств 
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Кожна стадія життєвого циклу має свій набір типових критичних ризиків. Правильно 

визначивши на якому етапі свого розвитку знаходиться підприємство, можна відразу ж 

виділити цілий комплекс критичних ризиків, що найбільш часто зустрічаються на даній 

стадії життєвого циклу.  

Це дуже важливо, оскільки невірне визначення кризового поля веде до невірних 

висновків і дій, що призведе до незахищеності підприємства з можливістю його подальшого 

банкрутства. 

 

5. Критичні ризики підприємства й інструментарій боротьби з ними залежно від стадії 

життєвого циклу 

Отже, кожна зі стадій життєвого циклу підприємства володіє своїми особливостями, 

які, в свою чергу визначають, найбільш вразливі місця в діяльності підприємства. 

На стадіях народження ідеї та старту підприємцю необхідно знайти кошти для 

проведення необхідних досліджень та розробок, фінансування витрат пов’язаних з орендою 

або придбанням офісних та виробничих приміщень, обладнання і т.п. Відповідно фінансові 

установи не бажають кредитувати нові підприємства без відповідних гарантій. Важливе 

значення має обіговий капітал, тому що стартовий капітал витрачається на придбання 

основних фондів, які ще не приносять прибутку. Нове підприємство може оказатись у 

ситуації, коли воно не отримує кредитів від постачальників, але в той же час вимушено 

надавати кредити власним клієнтам з метою завоювання ринку. Останньою проблемою є 

відсутність необхідного досвіду у керівників починаючої компанії. 

На етапі зростання відбувається збільшення випуску продукції, яке потребує 

додаткового основного капіталу, особливо якщо підприємство змушено брати довгострокові 

кредити для того, щоб витримати конкуренцію на різних ринках. Існує ризик занадто 

швидкого розширення, що може призвести до перевиробництва. Тобто залишається 

необхідність у зовнішній консультаційні підтримці, як і на етапі створення фірми. 

На стадії стабілізації підприємство має власну ринкову нішу, фінансовий стан 

стабільний. Схема розвитку підприємства показує, що на цій стадії у підприємця є два 

можливих варіанту розвитку. Або він ставить мету – утримання досягнутих позицій (і 

відповідно підприємство залишається на стадії стабілізації), або він починає розглядати 

шляхи для подальшої експансії (відповідно підприємство опиняється на етапі зростання). 

Фірма, яка знаходиться на етапі стабілізації, може здійснювати оновлення основних фондів, 

проводити додаткові дослідження і розробки, тобто нести ті самі витрати, що і на етапі 

становлення та розвитку. Але фінансові потреби вже мають більш індивідуальний характер. 

На думку спеціалістів, основну увагу потрібно приділити контролю за грошовими потоками. 

Може виникнути потреба у використанні фінансових інструментів для зниження рівня 

ризиків. 

Якщо ж буде обрано варіант подальшого розвитку у вигляді експансії, то для 

розширення і подальшого розвитку підприємству необхідні нові основні фонди, для 

закупівлі яких залучаються додаткові фінансові ресурси. Нові кредити створюють додаткове 

навантаження на підприємство і, у разі невдалого розширення, фірма може зіткнутися з 

фінансовими проблемами. У разі вдалого розвитку подій підприємець не повинен допускати 

дуже швидкого розширення, щоб уникнути перевиробництва. Якщо підприємство працює в 

секторі економіки, що росте, то з часом воно може перетворитися на акціонерне товариство. 

Наступним етапом життєвого циклу підприємства є спад. Для нього характерні 

зменшення попиту, падіння обсягів продажів, доходів. Грошові потоки стають негативними. 

Виникає нагальна необхідність у пошуку нових можливостей, сфер для бізнесу, скорочення 

витрат, при одночасному намаганні зберегти мінімально необхідний рівень доходів. Якщо ж 

заходи на стадії спаду зазнали невдачі, підприємство змушене ліквідуватись або, принаймні, 

змінити власника. 

Таким чином, типові критичні ризики та інструментарій боротьби з ними, залежно від 

стадії життєвого циклу підприємства можна представити у виді таблиці (див. таблиця 1). 



 14 

Таблиця 2 

Критичні ризики підприємства й інструментарій боротьби з ними залежно від стадії життєвого циклу 
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Висновки. Чітке визначення фази циклу, на якій зараз перебуває підприємство дає 

масу корисної інформації з точки зору забезпечення його стабільної та ефективної 

діяльності. Знання фази життєвого циклу може надати підприємству інформацію про його 

типові ризики та методи боротьби з ними. 
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ЛЕКЦІЯ 2 

ТЕМА 2. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА СТІЙКІСТЬ ЙОГО РОЗВИТКУ 

Навчальна мета: охарактеризувати стадфї життєвого циклу підприємства та ймовірність 

виникнення кризових процесів. 

Час: 80 хв.  

Метод: лекція. 

Навчальні питання: 

1. 15 хв. 

2. 20 хв. 

3. 15 хв. 

4. 20 хв. 

5.  Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 

Джерела і література: 11,37,66,69, 73,74, 78,79,80,81,82,83,84. 

 

План. 

1. Зміст категорії «життєвий цикл підприємства». 

2. Деталізація стадій життєвого циклу. 

3. Особливості управліня підприємством на різних стадіях життєвого циклу 

4. Формування цілей господарської діяльності 

 

1. Зміст категорії «життєвий цикл підприємства». 

Організації зароджуються, розвиваються, добиваються успіхів,, слабшають і, 

зрештою, припиняють своє існування. Деякі з них існують нескінченно довго, жодна не живе 

без змін. Нові організації формуються щодня. У той же час щодня сотні організацій 

ліквідуються назавжди. Ті, що вміють адаптуватися процвітають, негнучкі - зникають. Якісь 

організації розвиваються швидше інших і роблять свою справу краще, ніж інші1. Керівник 

повинен знати, на якому етапі розвитку знаходиться організація, і оцінювати, наскільки 

прийнятий стиль керівництва відповідає цьому етапу. 

Саме тому розповсюджене поняття про життєвий цикл організацій як про 

передбачувані їх зміни з визначеною послідовністю станів протягом часу. Застосовуючи 

поняття життєвого циклу, можна побачити: існують виразні етапи, через які проходять 

організації, і переходи від одного етапу до іншого є передбачуваними, а не випадковими. 

Концепції життєвого циклу приділяється велика увага в літературі, яка вивчає ринки. 

Життєвий цикл використовується для пояснення того, як продукт проходить через етапи 

народження чи формування, росту, зрілості й спаду. Організації мають деякі виняткові 

характеристики, що вимагають визначеної модифікації поняття життєвого циклу. Один з 

варіантів розподілу життєвого циклу організації на відповідні тимчасові відрізки передбачає 

наступні етапи. 

1. Етап підприємництва. Організація знаходиться в стадії становлення, формується 

життєвий цикл продукції. Цілі є ще нечіткими, творчий процес проходить вільно, просування 

до наступного етапу вимагає стабільного забезпечення ресурсами. 

2. Етап колективності. Розвиваються інноваційні процеси попереднього етапу, 

формується місія організації. Комунікації і структура в рамках організації залишаються в 

сутності неформальними. Члени організації витрачають багато часу на виконання своїх 

обов´язків і демонструють високі зобов´язання. 

3. Етап формаліації і управління. Структура організації стабілізується, вводяться 

правила, визначаються процедури. Опір робиться на ефективність інновацій і стабільність. 

Розробка і прийняття рішень стають ведучими компонентами організації. Зростає роль вищої 

керівної ланки організації, процес прийняття рішень стає більш зваженим, консервативним. 

Ролі уточнені таким чином, що вибуття тих чи інших членів організації не викликає 

серйозної небезпеки. 
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4. Етап розробки структури. Організація збільшує випуск своїх продуктів і 

розширює ринок надання послуг. Керівники виявляють нові можливості розвитку. 

Організаційна структура стає більш комплексною і відпрацьованою. Механізм прийняття 

рішень децентралізований. 

5. Етап спаду. У результаті конкуренції на ринку, в організації зменшується попит на 

свою продукцію чи послуги. Керівники шукають шляхи утримання ринків і використання 

нових можливостей. Збільшується потреба в працівниках, особливо тих, хто має найбільш 

цінні спеціальності. Кількість конфліктів нерідко збільшується. До керівництва приходять 

нові люди, які намагаються затримати занепад. Механізм розробки і прийняття рішень 

централізований. 

Графічно основні етапи життєвого циклу організації представлені на рисунку 4.7. На 

ньому показано по вихідній лінії створення, ріст і зрілість організації, а також її занепад, що 

позначений спадаючою кривою. 

 
Рис. 2.1. Життєвий цикл організації (типова крива) 

На основі проведених досліджень і узагальнення накопиченого досвіду стадії 

життєвого циклу організації можна представити більш детально. 

 

2. Деталізація стадій життєвого циклу. 

Народження. Засновники організації виявляють незадоволені вимоги споживача чи 

соціальні потреби. Цілеспрямованість, здатність ризикувати і відданість справі 

характеризують цей етап. Нерідко використовується директивний метод керівництва, який 

потребує швидкого виконання і ретельного контролю. Для тих, хто в цей період працює в 

організації, характерні найвища згуртованість і взаємодія. 

Дитинство. Це - небезпечний період, оскільки найбільша кількість невдач 

відбувається протягом перших років після виникнення організації. Зі світової статистики 

відомо, що величезне число організацій невеликого масштабу зазнають невдачі через 

некомпетентність і недосвідченість керівництва. Кожне друге підприємство малого бізнесу 

терпить крах протягом двох років, чотири з п´яти підприємств - протягом п´яти років свого 

існування. Задача цього періоду - швидкий успіх. Цілі - здорове існування і розвиток, а не 

просте виживання. Нерідко вся робота виконується на межі можливостей, щоб не втратити 

темп зростаючого успіху. Управління здійснюється діяльним і підготовленим керівником і 

його командою. 

Отроцтво. Під час цього перехідного періоду ріст організації здійснюється, як 

правило, несистематично, ривками; організація все більше набирає силу, однак координація 

проводиться нижче оптимального рівня. Більш організовані процедури поступово заміняють 

ризиковану пристрасть до успіху. Налагоджується планування, розробка бюджетів, 

прогнозів. Розширюється прийом на роботу фахівців, що викликає тертя з колишнім 

http://www.info-library.com.ua/img/books/125/3d3a2b90c2f0e7140c113d261c1db8bc.JPG
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складом. Засновники організації змушені більше виконувати роль безпосередніх 

керівників, а не підприємців, проводячи систематичне планування, координацію, управління 

і контроль. 

Рання зрілість. Відмітні ознаки цього періоду - експансія, диференціація і, можливо, 

диверсифікованість. Утворюються структурні підрозділи, результати діяльності яких 

вимірюються отриманим прибутком. Використовується багато загальноприйнятих методів 

оцінки ефективності, посадові інструкції, делегування повноважень, норми продуктивності, 

експертиза, організація навчання і розвитку. Однак починають виявляти себе тенденції 

бюрократизму, боротьби за владу, місництва, прагнення домагатися успіху за будь-яку ціну. 

Розквіт сил. Маючи в правлінні акціонерів, організація ставить на даному етапі ціль 

збалансованого росту. Структура, координація, стабільність і контроль повинні мати таке ж 

значення, як і інновації, удосконалення всіх частин і децентралізація. Приймається концепція 

структурних підрозділів, результати діяльності яких вимірюються отриманим прибутком. 

Нова продукція, ринок збуту і технології повинні бути керованими, а кваліфікаційні навички 

управлінського персоналу - більш відточені. 

Повна зрілість. Маючи компетентне, але не завжди відповідальне керівництво, 

організація діє практично сама по собі. Дуже часто встановлюється небажаний стан загальної 

благодушності. Незважаючи на те, що картина доходів цілком прийнятна, темпи росту 

уповільнюються. Організація може відхилятися від своїх первісних цілей під впливом 

зовнішнього тиску. Разом з тим слабкості занадто очевидні. Ці симптоми нерідко 

ігноруються керівництвом. 

Старіння. Цей тип ніколи б не настав, якби керівництво організації постійно 

усвідомлювало необхідність відновлення. Конкуренти незмінно заміряються на частку 

організації на ринку. Бюрократична тяганина, не завжди обґрунтована стратегія, 

неефективна система мотивацій, громіздка система контролю, закритість до нових ідей - усе 

це, разом узяте, створює умови для "закупорки артерій". Як показує практика, дуже важко 

зупинитися і припинити виконання непродуктивної роботи. У результаті організація 

поступово починає розпадатися. Вона змушена або прийняти тверду систему відновлення, 

або загинути як самостійна структура, влившись у відповідну корпорацію. Організація 

відкочується назад, і знову починається боротьба за її виживання. 

Відновлення. Організація в стані піднятися з попелу як Фенікс. Це може зробити нова 

команда керівників, уповноважених на проведення реорганізації і здійснення планової 

програми внутрішнього організаційного розвитку. 
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Таблиця 2.1.  

Стадії розвитку організації 

Стадії 

Фактори 
Народження Дитинство Отроцтво Рання зрілість Розквіт сил Повна зрілість Старіння Оновлен-ня 

Первинні цілі Виживання 

Коротко-

строковий 

прибуток 

Прискорений 

ріст 

Систематичний 

ріст 

Збалансований 

ріст 

Унікальність, 

образ 
Обслуговування Оновлення 

Тип лідера Новатор Опортуніст Консультант Учасник 
Корпоративна 

діяльність 
Держав-ний діяч Адміністратор Реорганізатор 

Організа-

ційний 

характер 

Боротьба Досягнення Зміни 
Розширення, 

диверсифікація 

Системна 

орієнтація 

Зрілість, задово-

лення собою 

Орієнта-ція на 

структурищо 

склалися 

Орієнтація на 

зміни 

Організаційн

ий образ 

Із собою в 

центрі уваги 
Місцевий Секційний Національний 

Багато-

національний 
Міжнародний Самозадоволений Самокритичний 

Концентрація 

енергії на 
Новому Конкуренції Завоюванні Координації 

Інтеграції 

управлін-ні 
Пристосуванні 

Продовженні 

існування 

Оновленні, 

розвитку 

Центральна 

проблема 

Вихід на 

ринок 
Існування Частка ринку 

Багато-

сторонній ріст 

Централізація і 

автономність 

Рівновага 

інтересів 
Стабільність Омолодження 

Тип 

планування 

Із 

передбачення

м 

  
Продажі 

бюджет 

За замовлен-

нями, спеціа-

лізація 

Складний 

комплексний 

Соціальнополіти

чний 
Екстраполяція Творчий 

Метод 

управління 
Одна людина 

Мала група 

однодум-ців 
Делегування 

Децентра-

лізований 
Центр алізова ний Колегіальний 

Оснований на змагальних, 

традиціях заохочувальний 

Організа-

ційна модель 

Макси-

мізація 

прибутку 

Оптиміза-ція 

прибутку 

Плановий 

прибуток 
Хороший стан 

Соціальна 

відповідальність 

Соціаль-ний 

інститут 
Бюрократія 

Наслідування 

Фенікса 

 

З прискоренням темпів росту в порівнянні з попередніми стадіями організація нерідко переоцінює свої успіхи і можливості. 
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3. Особливості управліня підприємством на різних стадіях життєвого циклу 

На різних стадіях життєвого циклу організацій управління має свої характерні 

особливості (таблиця 2.2). 

Таблиця 2.2. 

Менеджмент на різних стадіях "Життєвого циклу підприємства" 

Назва етапу Характерні особливості менеджменту 

1 2 

Зародження 

Початок формування стратегічного потенціалу підприємства, головна ціль - 

виживання на ринку, організація праці - спрямованість на максимізацію 

прибутку, основне завдання - вихід на ринок, перше поєднання складових 

виробничого процесу, подолання бар´єрів "входу" 

Прискорення 

росту 

Головна ціль - короткостроковий прибуток та прискорене зростання, основне 

завдання - закріплення ринку, організація праці спрямована на планування 

прибутку та розробку механізму стимулювання, підвищення ступеня 

агресивності конкурентної стратегії підприємства, виникнення системи зв´язків 

виробничого процесу 

Уповільнення 

росту 

Головна ціль - систематичний, збалансований ріст та формування 

індивідуального іміджу, основне завдання - ріст різними напрямками 

технологічного процесу, підвищення рівня організації праці, повне подолання 

бар´єрів "входу", закінчення формування кадрової підсистеми, початок 

оновлення технічної бази, тенденція загального зниження рентабельності 

Зрілість 

Найвищий рівень розвитку підприємства, найвища продуктивність 

використання ресурсів (Каретто-ефективність); головна ціль - забезпечення 

стабільності, збереження досягнутого рівня розвитку на найдовший відрізок 

часу; вибір оптимальної системи стосунків; початок реорганізації основних 

ланок технологічного процесу та основних підсистем підприємства, тенденція 

до старіння персоналу: формального та фізичного 

Занепад 

Головна ціль - забезпечення оновлення всіх функцій підприємства, ріст 

забезпечується за рахунок колективізму; основне завдання - омолодження, в 

галузі організації праці - впровадження найсучасніших досягнень НОП 

  

Тривалість життєвого циклу для різних організацій і підприємств у різні миттєвості 

часу різні (рисунок 2.2). 

Рівні життєвого циклу підприємства в різні миттєвості часу різноманітні, як і 

тривалість життєвого циклу для різних підприємств. 
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Рис. 2.2. Графічне зображення кривої життєвого циклу різних підприємств: а) 

"середній успіх"; б) "карколомний успіх-занепад"; в) "зіркова"; г) мінлива кар´єра; д) різкий 

занепад та відновлення; є) запізніле визнання. 

  

4. Формування цілей господарської діяльності 

Цілі підприємства залежать від стадії життєвого циклу підприємства (таблиця 2.3). 

Таблиця 4.4. Залежність цілей підприємства від стадії його життєвого циклу 

Стадії 

життєвого 

циклу 

Головна ціль 

підприємства 

Проміжні цілі 

1. Народження Виживання Вихід на ринок 

2. Дитинство Короткочасний прибуток Укріплення становища на ринку 

3. Юність Прискорене зростання 

обсягів продажу та прибутку 

Захват своєї частини ринку 

4. Рання зрілість Постійне зростання обсягів 

діяльності 

Диверсифікація діяльності (освоєння 

додаткових напрямків діяльності) 

5. Зрілість Формування іміджу 

підприємства та 

збалансоване зростання 

Зміцнення становища підприємства на 

освоєному ринку 

6. Старіння Збереження позицій Забезпечення стабільності господарської 

діяльності 

7. Відродження Пошук додаткових імпульсів 

у діяльності підприємства 

Технічне переозброєння, нові 

постачальники, впровадження нових 

технологій та інше 

http://www.info-library.com.ua/img/books/125/fd4423e24ee91603ced93204c63c49a6.JPG
http://www.info-library.com.ua/img/books/125/fd4423e24ee91603ced93204c63c49a6.JPG
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Останнім часом на Заході одержала поширення теорія виживання організації в 

умовах "структурного зрушення". В основі цієї моделі лежать наступні положення: 1) 

спеціалізовані підприємства в цілому більш досконалі, ніж диверсифіковані, але менш 

живучі; 2) згодом рентабельність має тенденцію до зменшення; 3) з віком "смертність" 

підприємств падає. Автори даної теорії вважають, що в будь-якій організації відбувається 

боротьба між силами, зацікавленими в підвищенні ефективності її діяльності й у її 

виживанні. В перші роки після створення організації ефективність відіграє переважну роль, 

але рано чи пізно організація входить у період "тривог", коли з найбільшою силою 

виявляються антагоністичні інтереси різних груп усередині і поза підприємствами. 

Акціонери виступають за глибокі перетворення, що дозволили б підприємству підвищити 

рентабельність; персонал, що бачить у перетвореннях загрозу своєму становищу - прагне 

блокувати будь-які глибокі зміни. Прикладом структурного зриву є купівля підприємства 

робітниками. Відповідно до цієї моделі кожна організація прагне саме до зриву, а не до 

максимізації ефективності. Але цю тенденцію можна перебороти, якщо керівникам удається 

протистояти силам, що штовхають організацію до виживання без ефективності за допомогою 

організаційних інновацій, екстерналізації зайнятості, злетів і придбань. 

Проблемам виживання підприємств присвячено багато робіт різних фахівців. 

Становить інтерес "біологічний підхід", відображений у роботах А.Ерелі і Ж.Моно, які 

ставлять перед собою мету відповісти на запитання, чи існує життєвий цикл підприємств, 

аналогічний життєвому циклу біологічних об´єктів. Сучасні дослідження дозволили зробити 

наступні висновки: 

• Підприємства старіють, як і живі істоти, що виявляється в зниженні сприйняття 

підприємства до всього, що виходить за формалізовані рамки. Така формалізація перетворює 

організації в закриті системи. 

• Цілком закрита система, тобто система, що не може інтегрувати нову інформацію, 

стає застиглою, а отже, мертвою. Вона перестає розвиватися, втрачає здатність до адаптації. 

Підприємства можуть продовжувати існувати, але схожі на вмираючих, життя яких 

підтримується за допомогою складного устаткування. 

• У рамках "біологічного підходу" роль керівника підприємства полягає, з одного 

боку, в підтримці системи в стані відкритості, з іншого боку, він повинен орієнтувати 

ресурси організації на інновації, що забезпечать виживання підприємства, його адаптацію до 

оточення, що змінюється. 

• Управління організацією в даному режимі містить визначений ризик, зв´язаний з 

порушенням функціонування підприємства чи необхідністю зміни існуючих керівних 

структур (це може піти на користь підприємству, але являє загрозу для самих керівників). 

Підтримка відкритості системи обходиться дорожче в плані фінансів, часу, стресів, ніж 

управління на принципах планування, але є основним чинником виживання підприємства в 

сучасних умовах. Огляд різних теорій організації і управління дозволяє зробити загальний 

висновок: виживання й ефективність діяльності підприємств залежать від періодичної і 

планомірної зміни цілей, кадрового складу і керівництва організацій. 

 

 

Тема 3. Заходи державного антикризового регулювання 

План. 

1. Система протидії банкрутству на рівні підприємства. 

2. Формування системи протидії банкрутству на рівні держави. 

3. Антикризове регулювання економіки. 

4. Зарубіжний досвід антикризового державного управління. 

 

1. Система протидії банкрутству на рівні підприємства. 

Проблеми розгортання кризи на рівні окремого підприємства не є локальними. 

Окреме підприємство є частиною національної, територіальної і галузевої господарської 

системи. Кризові явища в його діяльності, загроза визнання підприємства банкрутом мають 

негативні наслідки не тільки для його кредиторів (з точки зору ризику незадоволення вимог), 
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а й для усіх суб'єктів макроекономічної системи. Населення не отримує необхідні йому 

товари та послуги. Порушується відповідність між попитом та пропозицію на споживчому 

ринку, що може призвести до зростання цін. Партнери підприємства з господарської 

діяльності не отримують продукцію та послуги, необхідні їм для власної виробничої 

діяльності, що призводить до погіршення їхнього фінансового становища. Працівники 

підприємств втрачають роботу, можливість отримання заробітної плати та поповнюють 

армію безробітних, які потребують державної фінансової підтримки. Держава, з одного боку, 

втрачає платника податків та обов'язкових платежів, що зменшує надходження до 

державного бюджету і ще більше посилює його дефіцит, з іншого - погіршується 

макроекономічна ситуація в країні у зв'язку з розбалансованістю економіки та її 

невідповідністю ринковим вимогам. Таким чином, у банкрутстві підприємств не 

зацікавлений жоден суб'єкт макроекономічної системи. Отже, проблема кризи та 

банкрутства, його прогнозування та запобігання, має не тільки локальний (для окремого 

підприємства), а й загальнодержавний характер. 

Визнання цього факту об'єктивно обумовлює необхідність створення певної 

державної системи контролю, діагностики та захисту підприємств від фінансового 

краху (системи протидії банкрутству). 

Термін „система банкрутства" вперше використаний у колективній монографії за 

редакцією Г.П. Іванова з посиланням на зарубіжний досвід. У поданому тлумаченні система 

банкрутства - це не законодавчі акти, що регламентують правові основи процесу 

неспроможності (банкрутства), а певним чином організована система контролю, 

діагностики і, по можливості, захисту підприємств від фінансового краху.  

Складовими такої системи визнано цілі та принципи, учасники та 

організаційний механізм процедури банкрутства, організаційна структура, методичне 

та нормативне забезпечення, діагностика стану підприємства, запобігання банкрутству, 

соціальний захист, підготовка кадрів [110, с.20]. 

Метою створення та застосування механізмів системи банкрутства визнано 

необхідність проведення структурної перебудови економіки та її адаптації до ринкових 

вимог. Відповідно до визначеної мети сформульовані основні вимоги (принципи) створення 

системи банкрутства, які засвідчують її захисний характер, орієнтацію на виживання 

господарських суб'єктів та їх пристосування до потреб ринку. 

У сучасному розумінні система протидії банкрутству розглядається як сукупність 

двох взаємопов'язаних підсистем, що реалізуються на макро- та мікрорівнях. 

 

Система протидії банкрутству на рівні підприємства - повинна бути спрямована на 

створення передумов для подолання кризових явищ у життєдіяльності окремого суб'єкта 

господарювання і є постійно діючою складовою загального господарського механізму 

підприємства. її елементами є: по-перше, механізм подолання кризових явищ та запобігання 

банкрутству, представлений у спеціальний спосіб організованою підсистемою антикризового 

управління; по-друге, механізм профілактики виникнення кризи, який охоплює основні 

напрями роботи, пов'язані зі створенням передумов недопущення виникнення та поширення 

кризових явищ (підсистема профілактики). Підсистема профілактики має створюватися в 

усіх функціональних сферах підприємства, де існує ймовірність виникнення локальних криз. 

Але головне значення має ефективний операційний та фінансовий менеджмент, оскільки 

саме реалізація фінансово-економічних заходів підтримує належний фінансовий стан 

підприємства, оптимізує позиції суб'єкта господарювання на шкалі „прибутковість - ризик", 

що унеможливлює перехід локальних кризових явищ у системну кризу. 

 

2. Формування системи протидії банкрутству на рівні держави. 

 

Формування системи протидії банкрутству на рівні держави спрямоване на 

створення необхідних передумов для нормальної взаємодії між окремими суб'єктами 

господарювання на принципах рівності та порядності, створення загальних умов їх 

функціонування, збереження кожного життєздатного підприємства, діяльність якого вигідна 
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суспільству. Основні складові системи протидії банкрутству на рівні держави зазначені 

нижче (рис. 1). 

1. Законодавство про банкрутство та санацію неплатоспроможних підприємств, яке є 

вагомим інструментом державної підтримки підприємств, що опинилися в ситуації 

банкрутства, але є потенційно життєздатними суб'єктами ринку - ефективне. Його 

формування повинно здійснюватися відповідно до викладених вище цілей, завдань та 

принципів застосування цього інструменту, що є запорукою його високої ефективності. 

 
2. Законотворча діяльність держави, спрямована на створення рівних умов для 

ведення бізнесу, захист справедливих вимог та майнових інтересів підприємств, протидію 

монополістичним тенденціям та недобросовісній конкуренції. 

3.  Державне регулювання процесу створення підприємства та формування їх 

статутного фонду, яке дозволяє протидіяти виникненню свідомо нежиттєздатних суб'єктів 

господарювання, які неспроможні розпочати господарську діяльність, зберегти інвестиційні 

ресурси. 

4.  Державний контроль за функціонуванням підприємств та проведенням окремих 

особливо ризикованих господарських операцій, в перебігу яких можуть бути порушені 

справедливі права одного з учасників або завдані суттєві фінансові збитки. 

5. Державний контроль за функціонуванням банківсько-кредитної сфери та 

фінансових посередників, який є необхідним для протидії платіжній кризі та прискоренню 

швидкості обороту, недопущенню втрат коштів підприємств під час проведення 

розрахунково-касових операцій. 

6. Антикризова державна промислова політика, спрямована на сприяння структурній 

передумові економіки та впровадження досягнення науково-технічного прогресу, що є 

запорукою підвищення конкурентоспроможності продукції, експортного потенціалу, захист 

вітчизняних товаровиробників, сприяння розвитку товарів, які можуть замінити імпортні 

тощо. 
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7.  Антикризова інвестиційна політика держави, основними формами якої є 

фінансова підтримка неплатоспроможних підприємств, насамперед стратегічно важливих, 

містоутворюючих, особливо небезпечних тощо, а також сприяння покращенню 

інвестиційного клімату в цілому, що є необхідною передумовою інвестування, у тому числі 

за рахунок іноземних джерел, санації українських підприємств; 

8. Антикризова соціальна політика, в межах якої основними напрями державного 

впливу є регулювання зайнятості населення, соціальної допомоги, пенсій, сприяння розвитку 

освіти, медицини, соціальний захист незахищених верств населення тощо; 

9.  Пряме антикризове управління на підприємствах державної та муніципальної 

власності, що дозволяє підвищити ефективність функціонування державного сектора 

економіки та забезпечити зростання бюджетних надходжень; 

10.  Методологічна та консалтингова допомога підприємствам усіх форм власності та 

організаційно-правових форм господарювання з питань антикризового управління, 

банкрутства та санації, 

11.  Кадрове забезпечення антикризового процесу на мікрорівні шляхом проведення 

підготовки та перепідготовки кадрів арбітражних керуючих, розміщення державного 

замовлення на вузівську та після вузівську підготовки (підвищення кваліфікації). 

Таким чином, головним завданням системи протидії банкрутству на рівні держави є 

антикризове регулювання (адміністрування) економічних процесів на мікрорівні шляхом 

реалізації відповідних організаційно-економічних та нормативно-правових заходів впливу 

державних органів на діяльність підприємства. 

 

3. Антикризове регулювання економіки. 

 

Термін „антикризове регулювання" введено у вжиток в монографії за ред. проф. 

С.Г. Біляєва та В.І. Кошкіна. Він визначається як макроекономічна категорія, що охоплює 

заходи організаційно-економічного і нормативно-правового впливу з боку держави, 

спрямовані на захист підприємств від кризових ситуацій, запобігання банкрутству або 

ліквідації у випадках недоцільності його подальшого функціонування [129, с.35]. 

Визнано, що основні напрями антикризового регулювання економіки мають 

розроблятися і затверджуватися вищими органами управління країною, втілюватися в 

життя спеціально створеним органом - управлінням або Агентством з банкрутства. 

В Україні сьогодні сформувалася багаторівнева система державних органів, діяльність 

яких безпосередньо спрямована на проведення антикризового регулювання економіки. 

1. Державний орган з питань банкрутства, який відповідно до Закону „Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (ст.2) реалізує 

Державну політику щодо запобігання банкрутству, а також забезпечення умов реалізації 

процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно 

державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності 

перевищує 25%, а також в певних випадках суб'єктів підприємницької діяльності інших 

форм власності. 

Державний орган з питань банкрутства: 

• сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для 

реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; 

• пропонує господарському суду кандидатури арбітражних керуючих (розпорядників 

майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств або підприємств, у 

статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо 

яких порушена справа про банкрутство, та в інших випадках, передбачених цим Законом; 

• організовує систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, 

керуючих санацією, ліквідаторів); 

• здійснює ліцензування діяльності фізичних осіб - суб'єктів підприємницької 

діяльності, які здійснюють діяльність як арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі 

санацією, ліквідатори); 

• забезпечує реалізацію процедури банкрутства щодо відсутнього боржника; 
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• здійснює ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання 

арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення єдиної бази даних про 

підприємства, до яких порушено провадження у справі про банкрутство; 

• організовує проведення експертизи фінансового становища державних підприємств і 

підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25%, при 

підготовці справи про банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським судом 

у разі призначення судом експертизи та надання відповідного доручення; 

• готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про 

наявність ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо 

державних підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності 

перевищує 25%; 

• готує та подає на затвердження Кабінету Міністрів України у встановленому 

порядку типові документи щодо здійснення процедур банкрутства; 

• здійснює інші передбачені законодавством повноваження. 

Повноваження державного органу з питань банкрутства покладені на Міністерство 

торгівлі та економічного розвитку України. Для їх реалізації у складі Міністерства створено 

спеціальне Управління з питань власності та банкрутства, а при обласних державних 

адміністраціях - регіональні управління з питань банкрутства. 

2. Державна госпрозрахункова установа „Агентство з питань банкрутства" (створена в 

2000 році на базі ліквідованого центрального органу виконавчої влади, який діяв з 1992 року 

- Агентства з питань банкрутства та ліквідована у вересні 2005 р.1). 

В компетенцію Агентства входило надання послуг у процесі провадження у справах 

про банкрутство відповідно до Закону України „Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом". 

3. Комісія з питань неплатоспроможності (створена в 2001р.), завданням якої є 

забезпечення координації дій міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, пов'язаних із запобіганням банкрутству та виробленням єдиних підходів до 

проведення державної політики щодо визначення оптимальних шляхів відновлення 

платоспроможності містоутворюючих підприємств, підприємств, які мають стратегічне 

значення для економіки та безпеки держави, особливо небезпечних підприємств і суб'єктів 

природної монополії, що перебувають у державній власності або у зареєстрованому капіталі 

частка яких державної власності перевищує 25%, а також у разі порушення справи про їх 

банкрутство. 

Комісія: 

1) бере участь у розгляді матеріалів, пов'язаних з аналізом фінансово-господарського 

стану підприємств, з метою виявлення боржників та своєчасного вжиття заходів для 

запобігання їх банкрутству; 

2) вносить міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади 

пропозиції щодо розроблення актів законодавства з питань удосконалення процедур 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; 

3)  розглядає пропозиції міністерств, інших центральних та місцевих органів 

виконавчої влади щодо: доцільності проведення досудової та судової санації державних 

підприємств; визначення оптимальних шляхів реструктуризації та погашення їх 

заборгованості; доцільності надання державної підтримки неплатоспроможним 

підприємствам; 

4)  приймає рішення щодо доцільності ініціювання порушення справ про 

банкрутство підприємств та рекомендує відповідним контролюючим органам видавати 

відповідно до законодавства довіреності державній госпрозрахунковій установі „Агентство з 

питань банкрутства" на право представляти у суді їх інтереси з питань задоволення 

підприємствами вимог щодо погашення заборгованості; 

5)  бере участь у розгляді планів санації підприємств; 
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6)  бере участь у розгляді пропозицій, спрямованих на забезпечення захисту 

інтересів держави, удосконалення механізму взаєморозрахунків суб'єктів підприємницької 

діяльності у разі застосування до підприємств процедур стягнення боргів відповідно до 

законодавства. 

 

4. Зарубіжний досвід антикризового державного управління 

 

Невід’ємною складовою сучасної світової моделі суспільного устрою є періодичні 

кризові явища, а роль головного інструменту в їх подоланні відведено такому суспільно-

політичному утворенню, як держава. У переважній більшості випадків сам факт  виникнення 

кризових явищ є ілюстрацією недосконалості сучасної світової моделі суспільного устрою.  

Головною особливістю антикризового державного управління є принципова 

відмінність підходів, інструментарію та цілей діяльності. У кризових умовах державному 

управлінню притаманна швидка зміна тактичних і оперативних цілей. При цьому одні й ті ж 

інструменти, прийоми і підходи до управлінської діяльності приносять  кардинально різні 

результати порівняно з безкризовим періодом.  

Отже, поняття ―криза‖ найбільш вдало розкрите у визначенні В. Даля. Криза – це 

перелом, переворот, рішуча пора перехідного стану [5, с. 46]. Виходячи з цього в розумінні 

поняття кризи можемо виділити дві основні цілі, а також відповідні їм види антикризового 

державного управління: адаптація (модернізація або перебудова) системи державного 

управління до моменту виникнення в ній нових властивостей, що дають їй змогу змінити 

класифікацію ситуації,що виникла (кризова або штатна); усунення, недопущення, 

нівелювання впливу кризової ситуації на систему державного управління, а також 

параметрів її функціонування. 

Перший випадок слід віднести до цілей стратегічного рівня, що відповідає за розвиток 

та вдосконалення системи державного управління. Він відрізняється великою потребою в 

часовому ресурсі. Виходячи з цього головними інструментами для нього є прогнозування та 

моделювання.  

У другому випадку маємо справу з тактичним рівнем, що відповідає за забезпечення 

достатньої кількості такого ресурсу, як час. 

У системах державного управління зарубіжних країн розглянемо досвід державного 

антикризового управління, що належить до тактичного рівня наведеної вище класифікації.  

Кризові явища є індикатором диспропорцій і недосконалості системи суспільного 

розвитку, яка в сучасному світі має економічну основу. Відповідно, і державне антикризове 

управління переважно зосереджене на економічній сфері. 

Кожна країна має свої пріоритети в антикризовій політиці. Наприклад, в Австрії – це 

державне кредитування, прямі фінансові ―вливання‖ в реальний сектор економіки; у Чехії – 

підтримка пріоритетних галузей: сільського та лісового господарства; у Німеччині – політика 

стимулювання попиту та збільшення інвестицій (передусім в освіту та інфраструктуру); в 

Іспанії – залучення інвестицій та підтримка будівельної галузі [6, с. 201]. 

Загалом економічна та фінансова статистика свідчать, що упродовж останніх 30 років 

економіка 17 провідних держав світу зазнавала негативного впливу 113 фінансових криз (37 

– у 1980-х рр.; 42–у 1990-х рр., а також 34 фінансові кризи). Кризи фондового ринку 

становили близько 45% від їх загальної кількості, кризи в банківській сфері – 38%, валютні 

кризи – 17% [7, c. 19]. 

Значного масштабу набула сучасна світова криза, що охопила фінансовий і реальний 

сектори економіки. Оприлюднений у січні 2008 р. звіт Світового банку зафіксував 

уповільнення зростання світової економіки в 2007 р. (+3,6%) порівняно з 2006 р. (+3,9%) [8]. 

Досвід зарубіжних країну подоланні криз є найбільш яскравим прикладом, що практично 

реалізовувався. 

У перше антикризове регулювання на державному рівні застосовувалося в США під 

час Великої депресії 1930-х рр. Світова економічна криза 1929–1933 рр. стала 

найпотужнішою за своїми наслідками для світового господарства. Наприклад, сукупний 

обсяг промислового виробництва капіталістичного світу коротився на 46%, виплавка сталі та 
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чавуну зменшилася на 62%, видобуток вугілля на 31%, зовнішньоторговельний оборот на 

67%. При цьому кількість безробітних становила 26 млн. осіб або 1/4 всіх зайнятих громадян. 

Водночас реальні прибутки зменшилися на 58%, а вартість цінних паперів на біржах ―впала‖ 

на 60–75% [8]. 

Криза 2008 р. була несподіваною для уряду США, що логічно випливає лише з факту 

її настання. Вона змусила розробляти та реалізовувати низку повномасштабних програм і 

заходів державного антикризового управління. 

Одним з його перших кроків стало прийняття 21 червня 2010 р. Закону ―Про 

реформування Уолл-Стріт та захист споживачів‖ (англ. The Wall Street Reform and Consumer 

Protection Act) або відомий за іменами авторів – Закон Додда-Франка (англ. The Dodd –Frank 

Act). Цей законодавчий акт спрямований на зниження ризиків американської фінансової 

системи. Він суттєво змінив діяльність федеральних органів влади, які регулюють порядок 

надання фінансових послуг, а також створив додатковий орган з фінансового нагляду – Раду 

з нагляду за фінансовою стабільністю. Закон передбачає такі зміни: ужиття заходів зі 

зниження ризиків фінансової системи; ужиття додаткових заходів із захисту споживачів 

фінансових послуг;посилення регулювання діяльності фінансових інституцій. 

Правило, що назване на честь екс-голови Федеральної Резервної Системи (далі – 

ФРС)–Пола Волкера, яке міститься у цьому Законі, розділяє інвестиційно-банківські 

послуги, приватний капітал та хеджфонди фінансових установ від споживчого кредитування. 

Зокрема, банкам, що користуються гарантіями влади, забороняється інвестувати кошти 

вкладників до хеджфондів і фондів прямих інвестицій в обсязі, що перевищує 3% від 

капіталу першого рівня. Тобто забороняється володіти більше, ніж 3% капіталу таких фондів. 

Таким чином, це правило надає змогу відмежувати дозволені банківські операції від 

заборонених [9]. 

Другим заходом антикризової політики, до якого вдалася ФРС, стало коригування 

балансів. Стрімке зростання обсягів балансу резервів унеможливило їх стерилізацію шляхом 

продажу казначейських сертифікатів, деномінованих у валюті США, як це робили на початку 

кризи [9]. Це привело до того, що резервні баланси збільшилися від 10 млрд дол. США у 

2008 р. до 850 млрд наприкінці 2011 р. До того ж упродовж 2008 –2011 рр. ФРС викупила 

казначейських сертифікатів та облігацій на загальну суму 1,725 трлн дол. США. З такою 

забезпеченістю резервними активами банкам більше немає потреби ―на них заощаджувати‖. 

У результаті, розрахунки здійснюються швидше, що знижує кількість затримок та усуває 

сумніви для бізнесу [10].  

Крім цього, у рамках антикризової політики США використовували інструмент 

регулювання обмінного курсу долара. Зокрема, обмежували зростання курсу національної 

валюти шляхом стимулювання експорту та стримуванням інфляції. До того ж певні заходи 

спрямовувалися на зниження обсягів запозичень. З цією метою підвищувалися ціни на 

активи. 

Як наслідок, зростав дохід у тієї категорії населення, яка мала у своєму розпорядженні 

ці активи. Це було спрямовано на стимулювання сукупного попиту, що, у свою чергу, 

знизило інфляційний тиск. 

Упродовж 2008–2009 рр. США активно проводили політику фінансового 

стимулювання, яка включала в себе заходи зі збільшення державних видатків і зниження 

податкового тиску. Це було здійснено для стабілізації економічної активності та інфляції за 

рахунок активізації витрат населення та бізнесу. Для того щоб досягти максимального 

антикризового ефекту, ФРС вирішила вдатися до нетрадиційних методів – зокрема, до 

кількісного пом’якшення (quantitative easing, QE). Це нетрадиційна монетарна політика, що 

полягає в купівлі центробанками додаткових фінансових активів для ―вливання‖ коштів до 

національної економіки. У США вона проходила у три етапи: QE1,QE2,QE3. Останній раунд 

було започатковано у вересні 2012р. Він передбачає купівлю Центральним банком США 

цінних паперів, забезпечених нерухомим майном щомісяця на суму у 40 млрд дол. США. Ця 

програма є продовженням попередніх та є безстроковою. Таким чином ФРС сподівається 

знизити тиск на облікову ставку, підтримати ринок нерухомості та сприяти пожвавленню 

фінансової активності [11]. Загалом цей інструмент як кількісне пом’якшення сприяє 
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зменшенню ризиків в економіці. Проте є і певні загрози його застосування. Зокрема, мова 

йде про загрозу інфляції, якщо оцінка фінансових активів буде завищеною. Проблема 

полягає також і в тому, що ця політика спрямована, насамперед, на підтримку фінансового 

сектору, водночас як реальний сектор залишається у тіні. Тобто ефективність такої політики 

залежить від вдалого та виваженого її впровадження. А перші її результати можна буде 

оцінити через деякий час [9]. 

Слід зауважити, що США є системоутворювальною державою сучасного фінансово-

економічного простору. Виходячи з цього всі зазначені заходи спрямовані на збереження 

існуючої системи без її структурних перетворень. Ці заходи спрямовані не на кардинальну 

зміну системи, а на коригування лише певних характеристик її функціонування. 

Для Європейського Союзу кризові явища були аналогічними. Проте наслідки їх 

впливу різнилися відповідно до специфіки кожної країни – учасниці Європейського Союзу. 

Отже, європейський досвід державного антикризового управління є результатом узагальнень 

і виявленням певних спільних антикризових заходів. У рамках антикризової політики для 

підтримки фінансового сектору національної економіки Європейського Союзу було 

запропоновано низку заходів. 

1. У 2010 р. було утворено Європейський Стабілізаційний Механізм (далі – ЄСМ) – це 

фінансово-стабілізаційний фонд, діяльність якого спрямована на досягнення фінансової 

стабільності в межах Єврозони. Він розпочав діяльність восени 2012 р. Через нього надається 

фінансова допомога країнам, які переживають фінансову скруту. Цей фонд формується за 

рахунок випуску фінансових інструментів та боргових цінних паперів терміном до 30 років. 

Максимальний обсяг кредиту, який може надаватися державі - учасниці – 500 млрд євро. 

Фонд має загальний капітал обсягом у 700 млрд євро, з яких 80 млрд – вкладений капітал 

країнами-членами.  

2. У 2009 р. у Румунії та Латвії, а в 2010-у Греції, Ірландії, Португалії та Угорщині 

запрацювали програми фінансової підтримки від ―трійки кредиторів‖ (ЄС, ЄЦБ, МВФ). 

Кожна така програма розробляється індивідуально для окремої країни з урахуванням 

проблем її державних фінансів та потреб. 

3. У 2011 р. ЄЦБ вирішив розширити свою програму кредитування та започаткував 

нові заходи з надання кредитів для фінансової підтримки країнам – учасницям Єврозони в 

рамках антикризової політики. Ідеться про програму фондового ринку та Програму з купівлі 

облігацій. 

 Першу з них було розпочато ще в 2010 р. для трьох країн периферії Єврозони, а саме 

для Греції, Португалії та Ірландії. Наступного року вона розширила свою дію на Іспанію та 

Італію. Ця програма стимулює втручання національних банків та центрального банку 

Єврозони до управління борговими цінними паперами країн-учасниць шляхом їхньої купівлі. 

Метою є відновлення перехідного механізму монетарної політики в межах валютної зони та 

досягнення цінової стабільності. За період з травня 2010 р. до грудня 2011 р. ЄЦБ викупив 

облігацій на загальну суму 218 млрд євро. 

Друга програма була спрямована на стимулювання кредитних інституцій для надання 

кредитів своїм клієнтам. В її рамках було викуплено облігацій на загальну суму 40 млрд євро 

[12]. 

4. Уведено в дію Програму банківського нагляду. У рамках угоди про реформування 

Пакту про стабільність та зростання (―Sixpack‖) було ухвалено необхідність більш тісної 

інтеграції між країнами-членами. Як наступний крок інтеграції висувається ідея єдиного 

банківського нагляду. Проте офіційно рішення ще не було ухвалено, оскільки в межах 

Європейського Союзу існують різні думки щодо цієї ідеї. 

5. Посилено бюджетну дисципліну. У рамках Пакту про стабільність та зростання 

Єврокомісія ухвалила низку заходів. Зокрема, мова йде про скорочення державних видатків 

та обсягу державного боргу. Кожній з країн з огляду на її економічну ситуацію надається 

певний термін для покращення макроекономічних показників (наприклад для Ірландії – до 

2015 р., для Португалії – до 2014 р., для Італії – до кінця 2012 р.). У разі недотримання вимог, 

до країни-порушниці вживатимуться санкції у вигляді короткотермінового депозиту в обсязі 

0,2% ВВП. 
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6. Розроблено заходи із залучення інвестицій та захисту банківських вкладів 

громадян.  Єврокомісія запропонувала створити бюджет в обсязі 1,4 млрд євро на створення 

програми підтримки розвитку конкурентоспроможності підприємців на 2014 – 2020 рр. Це, 

безперечно, має здійснити позитивний вплив на реальний сектор економік країн–членів ЄС, 

що, у свою чергу, стимулюватиме експорт і сприятиме зміцненню євровалюти [13]. 

Крім цього, ЄС вдався до нетрадиційних заходів для подолання наслідків кризи, а 

зокрема – до збільшення банківської ліквідності. Проте, як зазначають аналітики, 

коригування банківських балансів за допомогою цього механізму не дасть позитивного 

ефекту в довгостроковій перспективі без наявності ефективної бізнес-моделі розвитку [9].  

Головними особливостями антикризових заходів Європейського Союзу , на нашу 

думку, є програми з посилення бюджетної дисципліни та програми підтримки та розвитку 

конкурентоспроможності підприємців. На наш погляд, програми з посилення бюджетної 

дисципліни слід віднести до превентивних заходів, покликаних попередити можливі 

негативні прояви в цій сфері. Програми підтримки та розвитку конкурентоспроможності 

підприємців спрямовані на формування додаткового ―буферного простору‖ для реального 

сектору економіки та підвищення диверсифікації ризиків, пов’язаних з можливими 

банкрутствами підприємств. 

На думку багатьох експертів та аналітиків, одним із найефективніших у міжнародній 

практиці планів заходів державного антикризового управління є розроблений та 

реалізований у Китаї. Так, у 2012 р. ВВП цієї країни зріс на 7,4% порівняно з 10% у 2008 р. 

[14]. Одним з перших кроків, які вжив уряд Китаю для подолання кризи, було виділення з 

державного бюджету 4 трлн юанів (586 млрд дол.США) на підтримку національної 

економіки упродовж 2008–2010 рр. Ці кошти було спрямовано на монетарне стимулювання 

(політика, подібна до програми QE, яку активно застосовували у США) та надання кредитів 

для розвитку інфраструктури. Ці заходи забезпечили подальше зростання ВВП Китаю, 

водночас як у США, Японії та країнах ЄС темпи приросту цього показника почали 

знижуватися. 

Крім цього, у рамках антикризової політики Центральний банк КНР оголосив про те, 

що відсоткова ставка за кредитами та депозитами стане більш гнучкою упродовж 2012 р. 

Так, комерційні банки надавали кредити під відсоток на 20% менший від офіційно 

встановленого Центральним банком, а депозити –на 10% більші за офіційно встановлену 

ставку. До того ж рівень інфляції зберігається в межах 2% [9]. 

На думку аналітиків, єдиним недоліком антикризової програми КНР є надмірне 

кредитування державних підприємств. Хоча це вигідно для розвитку інфраструктури, проте 

завдає шкоди іншим галузям промисловості. Разом з тим для подальшого сталого 

економічного зростання КНР має поступово відійти від політики державного втручання в 

економіку.  

Загалом державна антикризова політика КНР у рамках монетарного регулювання була 

найбільш вдалою, порівняно з Північноамериканською та Європейською, адже саме ця 

країна продовжує демонструвати хоч і не двозначні, проте значні темпи зростання 

національної економіки. Для заходів США та Європейського Союзу притаманна 

зосередженість на підтримці банківського сектору економіки.  

Для виходу з кризи у США та ЄС вдалися до політики ―кількісного пом’якшення‖. 

Проте, на жаль, відновлення економіки у цих країнах не спостерігається. 

Отже, усі заходи державного антикризового управління США, ЄС та КНР були 

спрямовані на ―лікування симптомів‖ кризової ситуації, а не на усунення її причин або 

системну адаптацію до неї. Проаналізувавши результати всіх наведених антикризових 

заходів, можемо стверджувати, що всі вони принесли лише один результат–додатковий час.  

Основні цілі досліджених державних антикризових заходів полягали у збереженні 

обсягів наявного промислово-економічного потенціалу в умовах, коли об’єктивна потреба в 

них зменшується. 

Заходи з подолання кризових ситуацій справляли лише непрямий вплив на проблемні 

сфери. На нашу думку, такий принцип корисно перейняти і застосовувати під час розробки 

заходів антикризового державного управління в Україні, але за умови чіткого розрахунку 
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наслідків і етапів його перетворень аж до моменту прямої дії на цільову сферу. Ці 

розрахунки дають змогу не лише попередньої оцінки ефективності запропонованих заходів, а 

й забезпечать можливості для організації проміжного контролю процесу їх реалізації.  

За умов використання способів впливу на економічний клімат за допомогою 

механізмів антикризового фінансового стимулювання постає гостра потреба створення та 

інтеграції нових правил (алгоритмів тощо) функціонування останньої відповідно до 

визначених цілей і специфічних умов. Якщо знехтувати цими заходами та скористатися 

стандартними механізмами, то ефективність державного антикризового управління може 

бути вкрай низькою, що в кризових умовах неприйнятно.  

Перспективи подальших досліджень. На нашу думку, слід продовжити вивчення 

процесів розгортання державних антикризових заходів та оцінювання їх результативності. 

Особливу увагу доцільно приділити вивченню специфіки середовища, у якому вживаються 

ці заходи, що дасть можливість подальшого порівняння та зіставлення з умовами, що 

притаманні Україні. 
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Тема 4. Сутність та особливості антикризового управління 

План. 

1. Сутнісна характеристика антикризового управління. 

2. Проблематика антикризового управління. 

3. Особливості антикризового управління. 

4. Стратегії антикризового управління. 

5. Основні кроки подолання кризових явищ на підприємстві. 

6. Усвідомлення ролі, місця та характеристики системи антикризового управління 

на підприємстві як особливої (міжфункціональної) підсистеми. 

7. Інструменти антикризового управління 

8. Ефективність антикризового управління та фактори, що її визначають 

 

Антикризове управління - це аналіз внутрішнього та зовнішнього потенціалу 

конкурентних переваг підприємства для вибору стратегії його розвитку відповідно до 

прогнозу його фінансового стану. 

 Містить такі етапи: 

1) попереднє діагностування причин виникнення кризових ситуацій в економіці та 

фінансовій системі підприємства; 

2) комплексний аналіз фінансового стану підприємства з метою вироблення методів 

його фінансового оздоровлення; 

3) бізнес-планування фінансового оздоровлення підприємства; 

4) виконання процедур антикризового управління та контроль за їх перебігом. 

Антикризове управління — система заходів та засобів, спрямованих на 

недопущення банкрутства, забезпечення відродження підприємств, що потрапили у скрутне 

фінансове становище. 

Антикризове управління — аналіз становища мікро- та макросередовища і вибір місії, 

яка є найбільш прийнятною. 

Суть антикризового управління проявляється у тому, що: 

o кризи можна передбачати, очікувати і спровокувати; 

o кризи до деякої міри можна прискорювати, відсувати, запобігати їм; 

o до криз можна і необхідно готуватися; 

o кризи можна пом'якшувати; 

o управління в умовах кризи вимагає особливих підходів, спеціальних знань, 

досвіду і мистецтва; 

o кризові процеси можуть бути до певної межі керованими; 

o управління процесами виходу з кризи здатне прискорювати ці процеси і 

мінімізувати їх наслідки. 

 

2. Проблематика антикризового управління: 

Перша група включає проблеми розпізнавання передкризових ситуацій, що означає 

своєчасно побачити настання кризи, її перші ознаки, зрозуміти її характер. Від цього 

залежить запобігання кризі, але не тільки від цього. Механізми запобігання кризі слід 

розробляти і впроваджувати. І це теж проблема управління. 

Але не всім кризам можна запобігти, багато з них необхідно пережити, подолати. І це 

досягається за допомогою управління, яке вирішує проблеми життєдіяльності організації в 

період кризи, сприяє виходу з кризи та ліквідації її наслідків. 

Друга група проблем антикризового управління пов'язана з ключовими сферами 

життєдіяльності організації. Це насамперед методологічні проблеми її життєдіяльності. 

У процесі їх вирішення формулюються місія та мета управління, визначаються шляхи, 

засоби і методи управління в умовах кризової ситуації. Ця група включає комплекс проблем 

фінансово-економічного характеру. 

Наприклад, в економічному антикризовому управлінні виникає необхідність 

визначення типів диверсифікації виробництва проведення конверсії. Це вимагає додаткових 
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ресурсів, пошуку джерел фінансування. Існують також проблеми організаційного і 

правового змісту, безліч соціально-психологічних проблем. 

Третя група проблем охоплює в найзагальнішому вигляді проблеми прогнозування 

криз і варіантів поведінки соціально-економічної системи в кризовому стані, проблеми 

пошуку необхідної інформації і розроблення управлінських рішень. 

Вирішення проблем аналізу та оцінки кризових ситуацій також мають велике 

значення. Тут існує безліч обмежень, пов'язаних із кваліфікацією персоналу, недостатністю 

інформації та ін. У цій самій групі можна розглядати і проблеми розроблення інноваційних 

стратегій, що сприяють виведенню організації з кризи. 

Четверта група проблем включає конфліктологію і селекцію персоналу, що завжди 

супроводжує кризові ситуації. 

Не можна залишати поза увагою антикризове управління і проблеми інвестування 

антикризових заходів, маркетингу, а також проблеми банкрутства та санації підприємств.  

 

3. Особливості антикризового управління. 

Антикризове управління за складом типових проблем є особливим типом управління, 

що має як загальні для управління ознаки, так і специфічні. 

Основні відмінності, що притаманні антикризовому управлінню, полягають у такому: 

1) специфічність мети здійснення - збереження підприємства як суб'єкта 

господарювання та відновлення його життєздатності; 

2) використання специфічного управлінського інструментарію, тобто засобів та 

прийомів управлінського впливу; антикризове управління не може бути зведене, наприклад, 

до пошуку резервів зростання продуктивності праці, скорочення витрат, пошуку нових 

ринків збуту, реструктуризації активів та пасивів - ці заходи повинні здійснюватися 

постійно, незалежно від стану підприємства, хоча в умовах кризи вони і стають 

антикризовими за своїм спрямуванням; досягнення визначених задач вимагає застосування 

нестандартного і навіть неприйнятного, в нормальних умовах складу управлінських засобів; 

3) відокремлення суб'єктів здійснення, які мають відповідну фахову підготовку, 

повноваження, знання та навички, беруть на себе відповідальність за результати своєї 

діяльності; 

4) суттєві ресурсні обмеження, пов'язані з неможливістю або складністю отримання 

додаткових ресурсів, насамперед  фінансових, оскільки залучення фінансових ресурсів в 

умовах низької (навіть від'ємної) кредитоздатності та інвестиційної привабливості є 

надзвичайно складним управлінським завданням; 

5) суттєві часові обмеження, обумовлені можливими агресивними діями кредиторів 

підприємства та виникненням загрози ініціювання банкрутства та обмеження дієздатності 

існуючого керівництва підприємства; 

6) орієнтація управлінських зусиль не тільки на зовнішні прояви ускладнень та 

проблем, а й на їх глибинні корені (причини появи), що є перешкодою повторення кризи; 

7) підвищена ризикованість управлінських рішень, що приймаються та реалізуються у 

зв'язку з високим ступенем нестійкості (напруження) господарської системи; 

8) підвищення значущості інформаційно-аналітичної підтримки управлінських 

рішень, що приймаються, порівняно більший обсяг використання аналітично-розрахункових 

та прогностичних процедур; 

9) орієнтація на мінімізацію втрат усіх зацікавлених осіб - власників, персоналу, 

кредиторів, держави; 

10) використання інноваційних рішень, креативного підходу до визначення типу 

поведінки у кризовій ситуації та пошуку шляхів виходу з неї; 

11) забезпечення високої ефективності управлінського впливу потребує більш 

високих фінансових та інтелектуальних витрат, відповідно має більшу вартість порівняно з 

нормальними умовами господарювання. 

Узагальнюючи наведене вище, можна дати таке тлумачення терміну „антикризове 

управління" - постійно організоване спеціальне управління, в основу якого покладена 

система методів та принципів розроблення і реалізації специфічних управлінських 
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рішень, що приймаються відокремленим суб'єктом в умовах суттєвих ресурсних та 

часових обмежень, підвищеного ризику, фінансових та інтелектуальних витрат для 

відновлення життєздатності підприємства та недопущення його ліквідації як суб'єкта 

господарювання. 

 

4. Стратегії антикризового управління: 

1) залежно від впливу на початок кризового періоду: 

• „наближення" - суть якої полягає у створенні умов для прискорення настання кризи, 

у тому числі за рахунок відповідного впливу на фактори-провокатори кризи; 

• „віддалення" - яка передбачає створення передумов для відстрочення прояву кризи 

(перенесення тяжкості втрат на майбутні періоди); 

• „невтручання" - у перебігу якої відсутні управлінські зусилля, спрямовані на початок 

кризового періоду; 

2) залежно від впливу на кінцевий результат: 

• „запобігання виникненню" - сутність якої полягає у підготовці та реалізації таких 

управлінських заходів, які унеможливлюють виникнення кризових явищ; 

• „стабілізація положення" - при реалізації якої головна увага приділяється 

забезпеченню керованості системи в перебігу проходження кризового стану; 

• „ пристосування" - сутність якої полягає у забезпеченні мінімізації зовнішніх 

негативних впливів та використання переваг позитивних впливів; 

• „вихід із кризи" - метою якої є завершення кризового періоду незалежно від його 

наслідків, у тому числі негативних; 

3) залежно від характеру поведінки впродовж кризового періоду: 

•„сприяння розгортанню" - сутність якої полягає в реалізації спеціальних дій та 

заходів, спрямованих на найбільш швидке визрівання протиріч, що обумовили виникнення 

кризи, та активізацію їх прояву; 

• „нейтралітету" - сутність якої полягає у неприйнятті будь-яких управлінських 

заходів, а лише в накопиченні ресурсів; 

• „боротьба з негативними проявами та наслідками" — при реалізації цієї концепції 

антикризове управління орієнтується на переборення кризи; 

4) залежно від об'єкта управлінських зусиль: 

• „наслідки кризи" - при використанні якої антикризове управління орієнтоване на 

наслідки розгортання кризи з метою їх мінімізації; 

• „причини кризи" - при використанні якої антикризове управління спрямовується на 

локалізацію або усунення причин виникнення кризи; 

•„тривалість кризи" - метою якої визнається скорочення терміну проходження кризи; 

• комбіноване антикризове управління, яке передбачає використання різноманітного 

інструментарію залежно від об'єкта управлінських зусиль; 

5) залежно від залучення зовнішніх ресурсів та фахівців: 

• зовнішнє антикризове управління, яке здійснюється з ініціативи зовнішніх агентів 

(кредиторів, держави тощо) та із залученням зовнішніх ресурсів; 

• внутрішнє антикризове управління, яке здійснюється виключно з ініціативи 

власників та керівництва підприємства та базується на використанні внутрішніх ресурсів та 

резервів; 

• комбіноване антикризове управління, при перебігу якого використовуються 

різноманітні джерела ресурсів. 

Використовуючи медичну термінологію, у рамках антикризового управління повинно 

проводитися комплексне „лікування" підприємства:  

1) симптоматичне - спрямоване на подолання симптомів;  

2) патогенетичне - орієнтоване на процес, перебіг хвороби;  

3) етіотропне - у перебігу якого безпосередньо ліквідується причина хвороби.  

Тільки поєднання названих видів «очікування» забезпечує високу ефективність 

антикризового управління. 
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Об'єктом антикризового управління є виникнення та поглиблення кризи розвитку 

підприємства, що має негативні наслідки для життєдіяльності підприємства, її усунення та 

запобігання. 

Активне управління — це управління, що найчастіше використовується на 

невеликих підприємствах, керівництво яких спеціально не здійснює моніторингу 

середовища, а також прогнозування. Реагування починається з моменту, коли зібрані дані 

свідчать про те, що погіршення результатів діяльності підприємства незворотні і необхідно 

вжити спеціальних заходів. При цьому немає попередніх планів чи сценаріїв можливих дій у 

разі виникнення певних кризових ситуацій. Тому спочатку, спираючись на результати 

діяльності в минулому, вибирають, а далі впроваджують найоптимальніші оперативні дії. 

Тільки за негативного результату починають розглядати можливості використання 

стратегічних заходів. Застосовуючи такий порядок дій, часто втрачають час, необхідний для 

простих та недорогих заходів, що можуть вивести з кризи, або й саму можливість виходу з 

кризи. Адже кризи мають тенденцію розширюватись та поглиблюватись із часом. 

Реактивне управління притаманне великим підприємствам зі значним досвідом 

успішної роботи. Керівництву цих підприємств навіть найпереконливіших даних часто 

буває замало для того, щоб воно швидко зреагувало на ситуацію. Початок реагування 

запізнюється, втрачається слушний момент початку потрібних дій, марнується дорогоцінний 

час. 

Нині дедалі більшого поширення набуває використання неекстраполяційних методів 

прогнозування розвитку технологій, структурне економічне прогнозування, сценарії. Такі 

прогнози надають інформацію, на підставі якої вдається вжити запобіжних заходів до 

настання негативних подій. Термін, на який здійснюється прогнозування, доволі тривалий, 

що дає можливість закінчити відповідні дії, перш ніж несприятливі події встигнуть завдати 

відчутної шкоди. Цей вид управління називають плановим. Згідно з ним відповідне 

реагування повинно починатися відразу, тільки прогноз напевне вкаже на появу загрози. 

Запізніле реагування в системі при плановому управління мінімальне. 

Узагальнюючи зазначене, можна стверджувати, що найефективнішим є планове 

антикризове управління, оскільки воно дає можливість запобігти настанню кризи за 

рахунок розроблення та впровадження певних заходів.  

 

5. Основні кроки подолання кризових явищ на підприємстві:  

o «оперативних фахівців планування та впровадження» — ідентифікація типу кризових 

явищ, первинний аналіз, проектування та здійснення позачергових заходів із 

пом’якшення (ліквідації, запобігання) кризових явищ)/ Зміст заходів залежить від типу 

кризових явищ та обраного виду антикризового управління: планового, активного, 

реактивного; 

o «тактична стабілізація» — оцінювання результатів здійснення першочергових заходів, 

точний діагноз кризових явищ і виявлення причин кризи та пов’язаних з ними проблем, 

розроблення й упровадження тактичних стабілізаційних заходів;  

o «надійна стабілізація» — оцінювання результатів упровадження тактичних 

антикризових заходів щодо стабілізації досягнутого; розроблення концепції подолання 

(запобігання) кризи; формування стратегії антикризового управління; введення ПАУ; 

контроль, облік, аналіз;  

o крок «стратегічний» — вибір стратегії зростання, стабільного функціонування, 

переходу до зростання, скорочення/«збору врожаю», ліквідації. 

Концепція подолання кризи охоплює три етапи:  

1) комплексне оцінювання стану підприємства;  

2) реструктуризацію підприємства;  

3) розроблення стратегії з остаточної стабілізації, подолання наслідків криз і перехід до 

зростання. 

Комплексний аналіз глибини кризи має стосуватися підсистеми фінансів, підсистеми 

маркетингу та збуту, підсистеми постачання, підсистеми виробництва, підсистеми 
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персоналу, системи управління. За іншої структуризації підсистем підприємства аналіз має 

охоплювати й інші підсистеми.  

Аналіз підсистеми фінансів передбачає: проведення юридичного фінансового аудиту 

вимог і заборгованостей, ранжування боргів; визначення мінімальних та максимальних 

доходів і витрат за кожним із видів продукції, послуг, визначення прибутковості 

(збитковості); визначення мінімальних і максимальних витрат на утримання всіх виробничих 

та управлінських підрозділів (з використанням функціонально-вартісного аналізу); аналіз 

грошових потоків за кожним із напрямків діяльності; визначення важливості та обсягів 

різних активів; всебічний аналіз балансу.  

Аналіз підсистеми збуту, маркетингу має передбачати: аналіз ситуації в освоєних 

сегментах ринку; визначення СЗГ, суміжних та несуміжних, які можуть бути освоєні 

підприємством; аналіз рівня конкурентоспроможності; визначення переваг і недоліків 

системи цін та ціноутворення; оцінювання планів збуту продукції; визначення рівня 

ефективності наявних та доступних каналів збуту; аналіз переваг і недоліків чинної системи 

маркетингу.  

Аналіз підсистеми постачання передбачає: визначення потреб у ресурсах усіх видів 

(з огляду на наявний або доступний рівень виробництва та збуту); оцінювання зон 

стратегічних ресурсів (ЗСР); визначення того, якою мірою додержуються умови укладених 

договорів постачання та наскільки вони вигідні; визначення необхідних змін умов договорів; 

оцінювання можливостей переходу на інші джерела постачання та укладання нових 

договорів; оцінювання ефективності системи постачання; аналіз ефективності систем 

складування, зберігання МТР, а також системи управління запасами.  

Аналіз підсистеми виробництва передбачає: аналіз усіх видів витрат на виробництво 

та рівня його ефективності, визначення резервів; аналіз дисбалансу між окремими 

складовими системи; визначення рівня конкурентності виробництва і окремих підрозділів; 

визначення ступеня взаємозалежності виробничих підрозділів, що виготовляють різну за 

рівнем конкурентності продукцію; аналіз рівня наявних «ноу-хау», можливості їх придбання 

(або продажу); оцінювання рівня можливостей сприйняття потенціалом підприємства 

інновацій різних типів; визначення термінів і витрат на підготовку й освоєння нових видів 

продукції і технології; визначення необхідності та можливостей диверсифікації.  

Аналіз підсистеми персоналу має на меті: аналіз відповідності й чисельності 

персоналу можливим обсягам виробництва та збуту, визначення «надперсоналу»; 

оцінювання структурних характеристик наявного персоналу; аналіз результатів діяльності 

окремих груп персоналу з акцентом на визначення рівня якості праці; оцінювання переваг і 

недоліків систем підвищення кваліфікації та атестації персоналу; аналіз системи 

стимулювання та заохочення (мотивації); аналіз кадрової політики системи наймання та 

звільнення.  

Аналіз системи управління передбачає: аналіз відповідності юридичної та 

організаційної форми; визначення ступеня відповідності систем управління вимогам 

середовища; визначення ключових факторів успіху в системі менеджменту; аналіз системи 

планування; аналіз системи контролю, зокрема з елементами контролінгу. Наведений перелік 

не вичерпує усіх деталей, але визначає основні напрямки аналізу. Такий аналіз дає змогу 

виявляти причини, джерела та механізми розвитку кризових явищ на підприємстві, створює 

передумови для розроблення заходів щодо їх подолання. 

 

6. Усвідомлення ролі, місця та характеристики системи антикризового 

управління на підприємстві як особливої (міжфункціональної) підсистеми.  
Особливість її полягає в тому, що вона, з одного боку, має виконувати функції, 

притаманні будь-якій системі управління (планування, організація, мотивація, координація 

та контроль), а, з іншого боку, виконання цих функцій має специфічну спрямованість: 

своєчасна ідентифікація кризових явищ, що існують зовні та всередині підприємства; 

розроблення та впровадження заходів щодо запобігання, ліквідації або пом’якшення впливу 

негативних факторів на діяльність підприємства; прискорена та дієва реакція на зміни у 

зовнішньому оточенні; розроблення та можливість введення в дію таких механізмів 
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(управлінських, фінансових, організаційних), які навіть у найскладнішій ситуації 

(наприклад, на межі банкрутства) могли б забезпечити вихід підприємства з такого стану з 

найменшими витратами. При цьому впровадження та функціонування підсистеми 

антикризового управління на підприємстві потребує відповідного організаційного, 

соціально-психологічного та інформаційно-методичного забезпечення.  

Антикризове управління базується як на загальних закономірностях, 

притаманних управлінським рішенням, так і на специфічних особливостях, які 

пов’язані зі здійсненням антикризових процедур. Так, управління завжди цілеспрямоване. 

Вибір і формування цілей є вихідним пунктом у будь-якому процесі управління, зокрема й у 

антикризовому. Водночас система контролю та раннього виявлення ознак кризової ситуації є 

специфічним атрибутом, процесів антикризового управління. Застосування всієї системи 

антикризового управління чи її окремих елементів залежить як від ситуації, що склалася на 

підприємстві, так і від типу управління підприємством. 

Останніми роками теорія та практика антикризового управління нагромадила певний 

досвід обґрунтування заходів із виведення організацій із кризи. Одночасно виявилися типові 

проблеми, притаманні підприємствам, які функціонують у різних постсоціалістичних 

країнах, а також у країнах із розвиненою економікою. Розкрито спільні механізми 

формування кризових явищ на підприємствах, а також підходи щодо їх подолання. 

Наголосимо, що проблематика антикризового управління підприємствами містить 

кілька напрямків. Головними об’єктами впливу антикризового управління є проблеми 

розпізнавання передкризових ситуацій, проблеми запобігання кризі, проблеми 

життєдіяльності організації у кризовому становищі, проблеми виходу із кризи, проблеми 

ліквідації наслідків кризи, методологічні проблеми антикризового управління, фінансово-

економічні проблеми антикризового управління, правові проблеми антикризового 

управління, проблеми організації антикризового управління, соціально-психологічні 

проблеми антикризового управління. 

 

7. Інструменти антикризового управління 

Як інструменти впливу можна виокремити:  

 пошук інформації;  

 прогнозування кризи;  

 розроблення управлінських рішень в умовах ризику;  

 аналіз і оцінювання кризових ситуацій;  

 інноваційні стратегії кризової поведінки;  

 розв’язання конфліктів;  

 маркетинг (поведінка в умовах невизначеності, зовнішнє управління і проблеми санації);  

 селекція персоналу в умовах кризи (оцінювання та мотивування, інвестиційне 

проектування). 

 

8. Ефективність антикризового управління та фактори, що її визначають 

Проблематика оцінки ефективності антикризового управління належить до найменш 

розроблених теоретичних питань його побудови, хоча зрозуміло, що визначення таких 

ключових понять, як результат, ефект, критерії та показники ефективності є однією з 

необхідних передумов формування будь-якої системи управління. 

Як відомо, проблематика ефективності та підходів до її оцінки достатньо 

розроблялася вітчизняними та зарубіжними вченими, що обумовило поширення різних 

підходів для обґрунтування цих понять та формування оцінних показників. 

Прийнято виокремлювати зазначені нижче види ефективності. 

1. Залежно від отриманого результату (наслідку):  

- економічну, яка в загальному вигляді характеризує співвідношення між отриманими 

результатами та ресурсами, що були витрачені для їх досягнення; 

- соціальну ефективність, яка додатково враховує соціальні наслідки (збереження та 

створення нових робочих місць, покращання соціально-психологічного клімату в колективі 

або умов праці тощо). 
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2. Залежно від місця одержання ефекту: 

-  народногосподарську (суспільну); 

- локальну (комерційну) ефективність, яка може бути, у свою чергу, оцінена на рівні 

окремого підприємства, його структурного підрозділу, окремого бізнес-процесу, операції 

тощо. 

3. Залежно від методу розрахунку:  

- абсолютну ефективність, яка характеризує загальну або питому ефективність 

діяльності підприємства чи іншого об'єкта оцінки за певний проміжок часу; 

- порівняльну ефективність, яка відображає наслідки порівняння альтернативних 

варіантів та вибору найкращого з них.  

4. Залежно від підходу до оцінки: 

- часткову (окрему); 

- чинникову (обумовлену впливом окремого чинника); 

- повну (інтегральну) ефективність. 

5. Залежно від об'єкта оцінки:  

- ефективність виробництва; 

- ефективність використання трудових (праці), матеріальних та фінансових ресурсів;  

- ефективність системи управління підприємством або організації певного 

управлінського процесу тощо. 

6. Залежно від ступеня збільшення ефекту:  

- первинна (початковий одноразовий ефект, який одержано внаслідок реалізації певної 

сукупності заходів технічних, технологічних, організаційних, економічних, соціальних 

тощо);  

- мультиплікаційна є наслідком багаторазового та багатоспрямованого використання 

цих заходів (інновацій) не лише на даному підприємстві, а й на інших підприємствах, в 

інших сферах діяльності. Вона проявляє себе в таких специфічних формах: 

• дифузійний ефект, який отримується завдяки максимальному поширенню в інші 

сфери та галузі діяльності; 

• резонансний ефект, який виникає завдяки активізації та стимулюванню розвитку 

інших позитивних явищ та тенденцій як у даному суб'єкті господарювання, так і на інших 

підприємствах (у сферах діяльності); 

• ефект „стартового вибуху", який є проявом своєрідної ланцюгової реакції, початку 

лавиноподібного збільшення ефекту під впливом первинного імпульсу (первинної 

ефективності); 

• ефект супровідних можливостей, який виявляється у вигляді різних проміжних та 

побічних позитивних результатів (ефектів); 

• ефект акселерації, який характеризує прискорення темпів поширення якогось 

позитивного результату; 

- синергетична ефективність характеризує комбінований вплив усіх заходів 

(інновацій) на фінансово-господарський стан суб'єкта господарювання, при якому він 

перевищує арифметичну суму ефектів, отриманих від кожного окремого заходу. 

Стосовно антикризового управління немає сенсу намагатися сконструювати систему 

показників ефективності саме управлінської діяльності, виділити із загального ефекту ту 

частину, яка досягнута завдяки функціонуванню власне системи антикризового управління. 

Більш слушним ефектом (результату, наслідків) антикризового впливу є розгляд 

результативних показників діяльності керованої системи в цілому, тобто показників, 

досягнутих підприємством за період впровадження антикризового управління. 

Оцінка ефективності антикризового управління проводиться за такою системою 

критеріїв: 

• досягнута зміна найважливіших показників господарсько-фінансової діяльності та 

фінансового стану підприємства за період антикризового управління (порівняно з початком 

реалізації антикризових процедур); 
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• швидкість отримання позитивних змін за одиницю часу, тобто приріст 

узагальнювальних показників господарювання, отриманий за один часовий інтервал 

(тиждень, місяць, квартал); 

• економічність отримання позитивного ефекту, виміром оцінки якої є співвідношення 

між досягнутим приростом результатів господарсько-фінансової діяльності та обсягом 

витрат, пов'язаних з досягненням цього ефекту (сукупна оцінка витрат на проведення суто 

антикризового управління та вартості додатково залучених ресурсів); 

• достатність змін для відновлення параметрів життєздатності підприємства, яка 

оцінюється шляхом порівняння фактично досягнутих показників з еталонними (цільовими) 

значеннями, при яких забезпечується життєздатний стан підприємства. 

Визначені критерії можуть стати підґрунтям побудови системи локальних та 

загальних показників ефективності антикризового управління, за допомогою яких можуть 

оцінюватися альтернативні антикризові пропозиції та формуватися висновок стосовно 

ефективності системи антикризового управління підприємством в цілому. 

Ефективність антикризового управління обумовлюється сумісним впливом таких 

найважливіших факторів:  

1) професіоналізм суб'єкта антикризового управління та якість його фахової 

підготовки; 

2) особисті якості суб'єкта антикризового управління, його здатність бути лідером та 

забезпечити об'єднання усіх творчих конструктивних сил; 

3) психологія суб'єкта антикризового управління, його здатність до проведення 

управління в екстремальних ситуаціях; 

4) формування антикризової команди, здатної професійно, адекватно та творчо 

виконувати поставлені перед ними завдання; 

5) підтримка суб'єкта антикризового управління трудовим колективом та власниками 

підприємства, забезпечення корпоративності, тобто інтеграції усіх ділових, соціально-

психологічних та організаційних відносин, внутрішній патріотизм та ентузіазм; 

6) методологія розроблення ризикованих управлінських рішень; 

7) обґрунтованість та науковість прийомів прогностично-аналітичних досліджень, що 

відбуваються на усіх етапах його здійснення; 

8) якість розробленої антикризової програми та адекватність існуючим умовам та 

обмеженням антикризових заходів; 

9) належна оперативність та гнучкість антикризового управління насамперед у період 

реалізації антикризових заходів; 

10) наявність спеціального програмного забезпечення для проведення діагностичних 

та прогностичних процедур та досліджень. 

  

Тема 5. Діагностика виникнення і розвитку кризового процесу 

ПЛАН 

1. Експрес-діагностика кризового фінансового стану. 

2. Фундаментальна діагностика кризового фінансового стану. 

3. Моделі прогнозування ймовірності банкрутства. 

4. Санаційна спроможність підприємства та її оцінка.  

1.1 Аналіз стабільності фінансового стану. 

1.2 Аналіз поточної й прогнозування майбутньої платоспроможності. 

5. Прогноз здатності до нейтралізації поточної загрози банкрутства. 

 

1. Експрес-діагностика кризового фінансового стану 
Головною метою антикризового менеджменту є розробка та реалізація заходів, 

спрямованих на нейтралізацію факторів, які найбільш негативно впливають на діяльність 

підприємства і можуть призвести до його кризи. У такому контексті управління ризиками та 

антикризовий менеджмент збігаються. Однак це справедливо лише для «планового підходу» 

до антикризового менеджменту, спрямованого на запобігання кризам. 
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У реальному житті найчастіше не вдається розробити надійні антикризові заходи, 

які б зі 100%-ою ймовірністю запобігли кризі. Це пояснюється наявністю таких чинників, як 

динамічність, складність, невизначеність середовища, брак методичних розробок щодо 

ідентифікації кризових явищ та кваліфікованих кадрів та обмеженістю методів впливу на 

кризи (нестача коштів та інформації, недоліки в системі страхування тощо), які не дають 

змоги передбачати варіанти розвитку подій. При цьому відсутність цілеспрямованого впливу 

на кризові явища загрожує підприємству зруйнуванням та ліквідацією. 

Сучасна практика антикризового управління, зумовлена загальним кризовим станом 

економіки України в цілому та окремих галузей, регіонів і підприємств, показує обмежену 

можливість використання зазначеного «планового підходу». Сьогодні основна увага має 

приділятися обґрунтуванню заходів на таких етапах антикризового менеджменту, як 

подолання кризи (різними способами), стабілізація діяльності організації та прийняття 

рішень щодо подальшої долі підприємства: 

а) у разі подолання системної кризи — ліквідація її наслідків, створення умов для 

розвитку на новій основі, розробка стратегій такого розвитку; 

б) у разі, коли підприємство є стратегічно мертвим, — прийняття рішень про 

форму, темпи та методи ліквідації підприємства. 

Ефективне управління ризиками не зменшує ролі антикризового менеджменту в 

сучасних умовах, а навпаки, вони є невід’ємними частинами один одного. Із поліпшенням 

ситуації в зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємств України роль інструментів 

запобігання кризам буде тільки зростати. 

Одне з головних завдань стратегічного контролінгу полягає у своєчасному виявленні 

стратегічних проблем на підприємстві. З метою швидкої ідентифікації фінансової кризи, 

виявлення причин, що її зумовлюють, та розробки антикризових заходів на підприємствах 

доцільно впроваджувати систему раннього попередження та реагування (СРПР). Система 

раннього попередження та реагування — це особлива інформаційна система, яка 

сигналізує керівництву про потенційні ризики, які можуть насуватися на підприємство 

як із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища. СРПР розглядається як експрес-

діагностика кризового фінансового стану  - один з важливих інструментів системи 

контролінгу. 

Система виявляє та аналізує інформацію про приховані обставини, настання яких 

може призвести до виникнення загрози для підприємства чи до втрати потенційних шансів. 

Першочерговим завданням системи раннього попередження є своєчасне виявлення кризи 

на підприємстві, тобто ситуації безпосередньої чи непрямої загрози його існуванню. 

Водночас за допомогою такої системи виявляються додаткові шанси для суб’єкта 

господарювання.  

Експрес-діагностика кризового фінансового стану банкрутства характеризує 

систему регулярної оцінки кризових параметрів фінансового розвитку господарюючого 

суб'єкта, здійснюваної на базі даних його фінансового обліку по стандартних алгоритмах 

аналізу [8]. 

Основною метою експрес-діагностики банкрутства є раннє виявлення ознак 

кризового розвитку господарюючого суб'єкта й попередня оцінка масштабів його кризового 

стану. 

Експрес-діагностика банкрутства здійснюється за такими наступними етапами. 

1) Визначення об'єктів спостереження "кризового поля", що реалізує загрозу 

банкрутства господарюючого суб'єкта. Досвід показує, що в сучасних економічних умовах 

практично всі аспекти фінансової діяльності господарюючого суб'єкта можуть генерувати 

загрозу його банкрутства. Тому система спостереження "кризового поля" повинна 

будуватися з урахуванням ступеня генерування цієї загрози шляхом виділення найбільш 

істотних об'єктів за цим критерієм. Із цих позицій система спостереження "кризового поля" 

господарюючого суб'єкта може бути представлена такими основними об'єктами: 

• ринкова вартість господарюючого суб'єкта; 

• структура капіталу господарюючого суб'єкта; 

• склад фінансових зобов'язань господарюючого суб'єкта по терміновості погашення; 
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• склад активів господарюючого суб'єкта; 

• склад поточних витрат господарюючого суб'єкта; 

• рівень концентрації фінансових операцій у зонах підвищеного ризику; 

• чистий грошовий потік господарюючого суб'єкта. 

2) Формування системи індикаторів оцінки загрози банкрутства 

господарюючого суб'єкта. Система таких індикаторів формується по кожному об'єкту 

спостереження "кризового поля". До найважливіших об'єктів "кризового поля" належать: 

чистий грошовий потік, ринкова вартість господарюючого суб'єкта, структура капіталу 

господарюючого суб'єкта з позицій оцінки автономії, склад фінансових зобов'язань 

господарюючого суб'єкта по терміновості погашення, склад активів господарюючого 

суб'єкта з позицій їхньої ліквідності, склад поточних витрат господарюючого суб'єкта, рівень 

концентрації фінансових операцій у зонах підвищеного ризику. 

Система індикаторів по кожному з об'єктів "кризового поля" підрозділяється на два 

класи: об'ємні й структурні індикатори. Об'ємні індикатори виражаються абсолютною 

сумою, структурні — відносними показниками, коефіцієнтами. 

Склад індикаторів оцінки загрози банкрутства залежить від особливостей фінансової 

діяльності господарюючого суб'єкта, цілей діагностики. 

3) Аналіз окремих сторін кризового фінансового розвитку господарюючого 

суб'єкта, здійснюваний стандартними методами. Основу такого аналізу становить 

порівняння фактичних індикаторів - показників-індикаторів із плановими (нормативними) і 

виявлення розмірів відхилень у динаміці. Зростання розміру негативних відхилень у 

динаміці характеризує наростання кризових явищ фінансової діяльності господарюючого 

суб'єкта, що генерують загрозу його банкрутства. 

У процесі аналізу окремих сторін кризового фінансового розвитку господарюючого 

суб'єкта використовуються такі методи: 

• горизонтальний (трендовий) фінансовий аналіз; 

• вертикальний (структурний) фінансовий аналіз; 

• порівняльний фінансовий аналіз; 

• аналіз фінансових коефіцієнтів; 

• аналіз фінансових ризиків; 

• інтегральний фінансовий аналіз, заснований на "Моделі"Дюпон". 

4) Попередня оцінка масштабів кризового фінансового стану господарюючого 

суб'єкта. Така оцінка проводиться на основі аналізу окремих сторін кризового розвитку 

господарюючого суб'єкта за ряд попередніх етапів з використанням обговорених вище 

індикаторів оцінки загрози банкрутства. 

Практика фінансового менеджменту використовує при оцінці масштабів кризового 

фінансового стану господарюючого суб'єкта три принципових характеристики: легка 

фінансова криза; глибока фінансова криза; фінансова катастрофа. Кожна із цих 

характеристик при необхідності одержує більш глибшу диференційованість. 

Система експрес-діагностики банкрутства забезпечує раннє виявлення ознак 

кризового розвитку господарюючого суб'єкта й дозволяє вжити оперативних заходів по їхній 

нейтралізації, її попереджувальний ефект найбільш відчутний в стадії легкої фінансової 

кризи господарюючого суб'єкта. При інших масштабах кризового фінансового стану 

господарюючого суб'єкта вона обов'язково повинна доповнюватися системою 

фундаментальної діагностики. 

На базі системи раннього попередження та реагування будується система управління 

ризиками, яка включає в себе такі блоки завдань: 

 ідентифікація ризиків; 

 оцінка ризиків; 

 нейтралізація ризиків. 

Одним із головних завдань СРПР є виявлення загрози банкрутства, тобто 

прогнозування банкрутства. Основне значення прогнозування банкрутства полягає в 

своєчасній розробці контрзаходів, спрямованих на подолання на підприємстві негативних 

тенденцій. Коло осіб (інституцій), для котрих надзвичайно важливими є результати 
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прогнозування банкрутства, доволі широке. Сюди можна віднести як менеджмент, 

наглядову раду, власників підприємства, так і його клієнтів, кредиторів, постачальників 

засобів виробництва, конкурентів, фінансові органи. Існує думка, що прогнозування 

банкрутства (кризи) є не чим іншим, як оцінюванням кредитоспроможності підприємства. У 

такому разі основний зміст прогнозування — передбачення й оцінювання можливих 

негативних сценаріїв діяльності підприємства, які можуть призвести до його 

неплатоспроможності і втрати ліквідності, а отже, до неповернення кредитів — збитків для 

кредиторів.  

 

2. Фундаментальна діагностика кризового фінансового стану 

Фундаментальна діагностика кризового фінансового стану (банкрутства) характеризує 

систему оцінки параметрів кризового фінансового розвитку господарюючого суб'єкта, 

здійснювану на основі методів факторного аналізу і прогнозування. 

Основними цілями фундаментальної діагностики кризового фінансового стану 

(банкрутства) є: 

• поглиблення результатів оцінки кризових параметрів фінансового розвитку 

господарюючого суб'єкта, отриманих у процесі експрес-діагностики банкрутства; 

• підтвердження отриманої попередньої оцінки масштабів кризового фінансового стану 

господарюючого суб'єкта; 

 прогнозування розвитку окремих факторів, що генерують загрозу банкрутства 

господарюючого суб'єкта, і їхніх негативних наслідків; 

•оцінка   й   прогнозування   здатності  господарюючого суб'єкта до нейтралізації 

загрози банкрутства за рахунок внутрішнього фінансового потенціалу. 

Фундаментальна діагностика (і прогнозування) банкрутства здійснюється шляхом 

оцінки фінансового стану на основі комплексного аналізу. При цьому визначаються основні 

фактори, що обумовлюють кризовий фінансовий розвиток господарюючого суб'єкта. 

Причому першочергова увага приділяється систематизації основних факторів, намічуваних 

до дослідження. 

У процесі вивчення й оцінки основні фактори підрозділяються на дві групи [8]: не 

залежні від діяльності господарюючого суб'єкта — зовнішні, або екзогенні, фактори; залежні від 

діяльності господарюючого суб'єкта — внутрішні або ендогенні фактори. 

Зовнішні (екзогенні) фактори кризового фінансового розвитку у свою чергу 

підрозділяються при аналізі на три підгрупи: загальноекономічні, ринкові та інші. 

Загальноекономічні фактори {соціально-економічні загального розвитку країни). У 

складі цих факторів розглядаються тільки ті, які впливають на господарську діяльність даного 

господарюючого суб'єкта, тобто формують загрозу його банкрутства. До цих факторів 

належать: обсяг національного доходу; інфляція; платіжний оборот; стабільність податкової 

системи; стабільність регулюючого законодавства; рівень реальних доходів населення; рівень 

безробіття. 

Ринкові фактори. При розгляді цих факторів досліджуються негативні для даного 

господарюючого суб'єкта тенденції розвитку товарних (як по сировині й матеріалах, так і по 

продукції, що випускається) і фінансових ринків. До ринкових факторів належать: ємність 

внутрішнього ринку; монополізм на ринку; рівень попиту; пропозиція товарів-субститутів 

(замінників, подібних за властивостями і призначенням); активність сировинного ринку; 

стабільність валютного ринку.  

Інші зовнішні фактори. їхній склад господарюючий суб'єкт визначає самостійно з 

урахуванням специфіки своєї діяльності. До цих факторів можуть бути віднесені: політична 

стабільність; демографічні тенденції; наявність стихійних лих; криміногенна ситуація й ін. 

Внутрішні (ендогенні) фактори кризового фінансового розвитку також 

підрозділяються при аналізі на три підгрупи залежно від особливостей формування грошових 

потоків господарюючого суб'єкта — фактори, пов'язані з операційною, інвестиційною й 

фінансовою діяльністю. 
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Операційні фактори. До цих факторів належать: маркетинг; структура поточних 

витрат (частка постійних витрат); рівень використання основних коштів; розмір страхових і 

сезонних запасів; диверсифікованість асортиментів продукції; виробничий менеджмент. 

Інвестиційні фактори. До цих факторів належать: тривалість будівельно-монтажних 

робіт; витрата інвестиційних ресурсів; обсяги прибутку по реалізованих реальних проектах; 

інвестиційний менеджмент, та ін.  

Фінансові фактори. До цих факторів належать: фінансова стратегія; структура активів 

(їхня ліквідність); частка позикового капіталу; частка короткострокових джерел залучення 

позикового капіталу; дебіторська заборгованість; вартість капіталу; рівень фінансових ризиків; 

фінансовий менеджмент. 

В основі проведення комплексного фундаментального аналізу фінансового стану 

господарюючого суб'єкта лежить використання спеціальних методів оцінки впливу окремих 

факторів на кризовий фінансовий розвиток господарюючого суб'єкта, виявлення ступеня 

негативного впливу окремих факторів на різні аспекти фінансового розвитку господарюючого 

суб'єкта. У процесі здійснення такого фундаментального аналізу використовуються такі методи 

аналізу. 
1. Повний комплексний аналіз фінансових коефіцієнтів. При здійсненні цього 

аналізу істотно розширюється коло об'єктів "кризового поля", а також система показників-

індикаторів можливої загрози банкрутства. При проведенні повного комплексного аналізу може 

бути використана "Методика поглибленого аналізу фінансово-господарського стану 

неплатоспроможних підприємств й організацій" [3]. Цей метод є основним у системі  методів  

фундаментального аналізу. 

2. Кореляційний аналіз. Цей метод використовується для визначення ступеня впливу 

окремих факторів на характер кризового фінансового розвитку господарюючого суб'єкта. 

Кількісний ступінь цього впливу може бути виміряний за допомогою одно- або 

багатофакторних моделей кореляції. За результатами такої оцінки проводиться ранжирування 

окремих факторів за ступенем їхнього негативного впливу на фінансовий розвиток 

господарюючого суб'єкта [8]. 

3. СВОТ-аналіз [SWOT-analysis]. Назва цього методу - абревіатура початкових букв 

термінів, що характеризують об'єкти цього аналізу: S — Strength (сильні сторони господа 

рюючого суб'єкта); W — Weakness (слабкі сторони господарюючого суб'єкта); О — 

pportunity (можливості розвитку господарюючого суб'єкта); Т — Treat (загрози розвитку 

господарюючому суб'єктові). Основним змістом ОВОТ-аналізує дослідження характеру 

сильних і слабких сторін господарюючого суб'єкта в розрізі окремих внутрішніх (ендогенних) 

факторів, а також позитивний або негативний впливи окремих зовнішніх (екзогенних) 

факторів, що обумовлюють кризовий фінансовий розвиток господарюючого суб'єкта [8, 20]. 

Певні характеристики (значення) внутрішніх і зовнішніх факторів можуть з'явитися 

першим імпульсом формування стану господарюючого суб'єкта в антикризовому напрямку 

 

3. Моделі прогнозування банкрутства. 

В економічній літературі можна знайти чимало моделей прогнозування банкрутства. 

Одним притаманний фундаментальний підхід, іншим — суто технічне вирішення проблеми 

прогнозування банкрутства. 

Фундаментальний підхід заснований на тому, що контролер збирає й аналізує всю 

інформацію про підприємство із внутрішніх та зовнішніх стосовно нього джерел. На підставі 

зовнішньої інформації оцінюється поточна і перспективна ситуація в галузі, до якої належить 

це підприємство, загальний розвиток кон’юнктури і т.д. З огляду на здобуті 

загальноекономічні дані, внутрішні джерела інформації та фінансові плани досліджуваного 

підприємства прогнозуються результати його господарської діяльності на найближчий 

період. Отже, фундаментальний підхід до оцінювання кредитоспроможності та 

прогнозування банкрутства підприємства зорієнтований на внутрішнє фінансове планування 

й бюджетування та на оцінку перспективного розвитку суб’єкта господарювання.  
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На противагу цьому технічний підхід до прогнозування банкрутства ґрунтується на 

аналізі даних звітності минулих періодів — показників балансу та звіту про прибутки і 

збитки.  

Одним із найважливіших інструментів системи раннього попередження банкрутства 

підприємств та методом його прогнозування є дискримінантний аналіз. Зміст 

дискримінантного аналізу полягає в тому, що за допомогою математично-статистичних 

методів будується функція та обчислюється інтегральний показник, на підставі якого з 

достатньою ймовірністю можна передбачити банкрутство суб’єкта господарювання. 

Дискримінантний аналіз базується на емпіричному дослідженні фінансових 

показників численних підприємств, певна частка з яких збанкрутіли, а решта — успішно 

діють далі. При цьому добирається сукупність показників — коефіцієнтів, для кожного з 

яких визначається питома вага в так званій «дискримінантній функції». Вагомість, як і 

граничне значення розглядуваних коефіцієнтів, може коригуватися. Вона залежить від галузі, 

до якої належить підприємство, загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня 

інфляції та інших факторів. Значення інтегрального показника дає підстави для висновку про 

належність об’єкта аналізу до підприємств-банкрутів чи підприємств, які успішно 

функціонують. 

Попередником дискримінантного аналізу є тест на банкрутство Тамарі (фінансовий 

аналітик «Bank of Israel»). В основу тесту Тамарі покладено шість показників: коефіцієнт 

забезпеченості власним капіталом, прибутковість капіталу; абсолютна ліквідність; 

коефіцієнт співвідношення вартості товарної продукції до запасів готової продукції на 

складі; коефіцієнт оборотності основного капіталу; коефіцієнт, що відбиває залежність 

обороту від реалізації та дебіторської заборгованості. 

Існує багато підходів до прогнозування фінансової неспроможності суб’єктів 

господарювання. Будь-яка методика оцінювання кредитоспроможності є, по суті, методикою 

прогнозування банкрутства. У зарубіжній практиці поширення набули дві моделі — 

Альтмана та Спрінгейта, названі на честь їх авторів. 

Модель Альтмана (розроблена в 1968 році і відома також під назвою «розрахунок Z-

показника» — інтегрального показника рівня загрози банкрутства): 
 

Z = 1,2 А + 1,4 В + 3,3 С + 0,6 D + 1,0 E.                                      (1) 
 

Це п’ятифакторна модель, де факторами є окремі показники фінансового стану 

підприємства: A — робочий капітал / загальна вартість активів; B — чистий прибуток / 

загальна вартість активів; C — чистий дохід / загальна вартість активів; D — ринкова 

капіталізація компанії (ринкова вартість акцій) / сума заборгованості; E — обсяг продажу / 

загальна вартість активів. 

Значення показника «Z» так пов’язане з імовірністю банкрутства: 

Z  1,8 — дуже висока; 

1,81  Z  2,70 — висока; 

2,71  Z  2,99 — можлива; 

Z  3,00 — дуже низька. 

За деякими джерелами, точність прогнозування банкрутства згідно з цією моделлю 

становить 95%.  

Оцінка загрози банкрутства по моделі Альтмана в наших економічних умовах може 

розглядатися як умовна, попередня, особливо якщо господарюючий суб'єкт не можна 

віднести до середніх або великих. Дана модель не дозволяє одержувати досить об'єктивний 

результат. Це пов'язане з розходженнями в обліку окремих показників, впливом на їхнє 

формування ряду зовнішніх факторів (у першу чергу інфляції), невідповідністю балансової й 

ринкової вартості окремих активів й інших об'єктивних причин. Такі особливості визначають 

необхідність коригування коефіцієнтів значущості показників, наведених у моделі Альтмана, 

що в умовах економіки, що розвивається, навряд чи можливо. Тому для оцінки кризового 

розвитку господарюючого суб'єкта доцільно застосовувати критерії фінансової стабільності, 
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засновані не на відносних, а на абсолютних показниках поточного фінансового стану 

господарюючого суб'єкта. 

Українські господарюючі суб'єкти можуть використати тест, запропонований Альтманом 

в 1983 р.: 

 

Z = 3,107 •К1+0,955•К2 +0,42•К3
’
 +0,847•К4 +0.717•К5 ,                              (2) 

де К3’   — відношення балансової вартості власного капіталу до позикового капіталу.  

Граничне значення Z83 = 1,23. 
 

Модель Спрінгейта: 

Z = 1,03 A + 3,07 B + 0,66 C + 0,4 D.                                           (3) 

 

Тут A — робочий капітал / загальна вартість активів; B — прибуток до сплати 

податків та процентів / загальна вартість активів; C — прибуток до сплати податків / 

короткострокова заборгованість; D — обсяг продажу / загальна вартість активів. 

Вважається, що точність прогнозування банкрутства за цією моделлю становить 92%, 

проте з часом цей показник зменшується. 

Якщо Z < 0, 862, то підприємство є потенційним банкрутом. 

Згідно з кількома методиками прогнозування банкрутства побудовано універсальну 

дискримінантну функцію: 

 

Z = 1,5•X1 + 0,08•X2 + 10•X3 + 5•X4 + 0,3•X5 + 0,1•X6 ,                                (4) 

де  Х1 — cash-flow / зобов’язання; 

Х2 — валюта балансу / зобов’язання; 

Х3 — прибуток / валюта балансу; 

Х4 — прибуток / виручка від реалізації; 

Х5 — виробничі запаси / виручка від реалізації; 

Х6 — оборотність основного капіталу (виручка від реалізації / валюта балансу). 

Здобуті значення Z-показника можна інтерпретувати так: 

Z > 2 — підприємство вважається фінансово стійким, і йому не загрожує банкрутство; 

1 < Z < 2 — фінансова рівновага (фінансова стійкість) підприємства порушена, але за 

умови переходу на антикризове управління банкрутство йому не загрожує; 

0 < Z < 1 — підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних 

заходів; 

Z < 0 — підприємство є напівбанкрутом. 

 

Модель Романа Ліса для оцінки фінансового стану: 

 

ZЛ=0,063• Х1+0,092• Х2+0,057 Х3+0,001• Х4 ,                                      (5) 

де Х1 – відношення обігового капіталу до суми активів;  

Х2 – відношення операційного прибутку до суми пасивів;  

Х3 – відношення нерозподіленого прибутку до суми пасивів;  

Х4 – відношення власного капіталу до позикового. 

Граничне значення тут складає 0,037. 

Метод рейтингової оцінки фінансового стану підприємства. Р.С. Сайфулін та 

Г.Г. Кадиков запропонували використовувати для експрес-оцінки фінансового стану 

підприємства рейтингове число:  

 

R=2•K0+0,1•Kтл +0,08•Kи +0,45•Kм +Kпр ,                                         (6) 

де Ко – коефіцієнт забезпеченості власними коштами;  

Ктл – коефіцієнт поточної ліквідності;  

Ки – інтенсивність обігу авансованого капіталу, яка характеризує обсяг реалізованої 

продукції, яка приходиться на 1 у. о. коштів, вкладених у діяльність підприємства;  
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Км – коефіцієнт менеджменту, який характеризується відношенням прибутку від 

реалізації до величини виручки від реалізації;  

Кпр – рентабельність власного капіталу (відношення балансового прибутку до 

власного капіталу. 

Якщо рейтингове число R для підприємства є більшим за 1, то підприємство 

знаходиться у задовільному стані, якщо менше за 1 – у незадовільному. 

R-модель прогнозу ризику банкрутства. Вченими Іркутської державної економічної 

академії була запропонована власна 4-факторна модель пронозу ризику банкрутства, котра 

має наступний вигляд:   

R=8,38•K1+K2 +0,054•K3 +0,63•K4  ,                                          (7) 

де К1 – відношення обігового капіталу до активів;  

К2 – відношення чистого прибутку до власного капіталу;  

К3 – відношення виручки від реалізації до активів;  

К4 – відношення чистого прибутку до інтегральних витрат підприємства.  

Вірогідність банкрутства підприємства у відповідності до значення моделі 

визначається наступним чином: 

Зони банкрутства 
Значення R Вірогідність банкрутства, % 

Менше 0 Максимальна (90-100) 

0–0,18 Висока (60-80) 

0,18–0,32 Середня (35-50) 

0,32–0,42 Низька (15-20) 

Більше 0,42 Мінімальна (до 10) 

Прогнозна модель Таффлера: 

 

ZТ=0,53• Х1+0,13• Х2+0,18• Х3+0,16• Х4,                                                         (8) 

де Х1 – відношення операційного прибутку до короткострокових зобов'язань;  

Х2 – відношення обігових активів до суми зобов'язань підприємства;  

Х3 – відношення короткострокових зобов'язань до суми активів; 

Х4 – відношення виручки від реалізації до суми активів. 

Якщо величина інтегрального показника більша за 0,3, це говорить про те, що у 

підприємства непогані довгострокові перспективи, а якщо менша за 0,2, то банкрутство є 

більш ніж вірогідним. Проміжок від 0,2 до 0,3 становить так звану „зону невизначеності‖. 

Модель Фулмера. Модель прогнозує банкрутство у 98% випадків на рік вперед і у 

81% випадків на два роки вперед. Має такий загальний вигляд:  

 

Н=5,528 •V1+0,21•V2 +0,073•V3 +1,27•V4 -0,12V5+2,335V6+0,575•V7 +1,083•V8 +0,894•V9 -6,075 ,     (9) 

 

де V1 – відношення нерозподілених прибутків минулих років до сукупних активів;  

V2 – відношення об'єму реалізації до сукупних активів;  

V3 – відношення прибутку до сплати податків до сукупних активів;  

V4 – відношення грошових потоків до повної заборгованості;  

V5 – відношення суми боргу до сукупних активів;  

V6 – відношення поточних пасивів до сукупних активів;  

V7 – натуральним логарифм (ln) від суми матеріальних активів;  

V8 – відношення обігового капіталу до повної заборгованості;  

V9 – натуральний логарифм (ln) від величини відношення прибутку до сплати 

відсотків і податків до суми сплачених відсотків. 

За результатами моделі можна одержати наступним прогноз: настання 

неплатоспроможності неминуче при Н<0; при Н≥0 компанія функціонує нормально. 

Модель Ж. Депаляна. Згідно цієї моделі ймовірність банкруства визначається за 

формулою:  

N=25 •R1+25•R2 +20•R3 +20•R4 +10•R6  ,                                  (10) 

де R1 – коефіцієнт обороту запасів;  
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R2 – коефіцієнт поточної ліквідності;  

R3 – коефіцієнт левериджу;  

R4 – рентабельність активів;  

R5 – ефективність виробництва. 

Підприємство вважається фінансово стабільним при показнику N, що перевищує 100. 

В іншому випадку високою є ймовірність банкрутства. 

Модель Чессера. Оціночні показники цієї моделі наступні:  

 

Y= -2,0434 - 0,5324• Х1+0,0053• Х2 - 6,6507 Х3+4,4009• Х4 - 0,0791• Х5 - 0,1020• Х6,  (11) 

де Х1 – частка готівки та короткострокових фінансових вкладень у сукупних активах;  

Х2 – відношення нетто-продажів до найбільш ліквідних активів;  

Х3 – відношення брутто-доходів до сукупних активів;  

Х4 – відношення сукупної заборгованості до сукупних активів;  

Х5 – відношення основного капіталу до чистих активів;  

Х6 – відношення оборотного капіталу до нетто-продажів. 

Змінна Y, яка являє собою лінійну комбінацію незалежних змінних, використовується 

для оцінки ймовірності банкрутства у наступній формулі: 

,
1

1
Ye

P


                                                                        (12) 

де е = 2,71828. 

 

Порогове значення показника Р дорівнює 0,50. При показнику, вищому за порогове, 

ймовірність банкрутства - висока. 

Зауважимо, що у вітчизняній практиці зазначені моделі застосовуються мало, 

оскільки не враховують галузевих особливостей розвитку підприємств та притаманних їм 

форм організації бізнесу. Ідеться про суто теоретичний характер підходів до прогнозування 

банкрутства. У вітчизняних умовах дані такого прогнозування є вельми суб’єктивними і не 

дають підстав для практичних висновків. Мають бути розроблені вітчизняні моделі 

прогнозування з урахуванням галузевих особливостей.  

Робота з прогнозування банкрутства може бути організована як на самому 

підприємстві, так і за його межами, наприклад на базі консалтингової фірми, яка обслуговує 

це підприємство. 

4. Санаційна спроможність підприємства та її оцінка. 

Санаційна спроможність підприємства - це наявність у підприємства, що 

перебуває у фінансовій кризі, фінансових, організаційно-технічних і правових можливостей, 

які визначають здатність до успішного проведення його фінансового оздоровлення [34]. 

Саме на основі оцінки здатності підприємства до відновлення його ефективної діяльності і 

приймаються рішення щодо санації чи ліквідації підприємства. Оцінка санаційної 

спроможності здійснюється, як правило, за рішенням ініціатора фінансової санації 

підприємства, тому існують різні підходи до визначення санаційної спроможності. 

Визначення санаційної спроможності державних підприємств відбувається за 

допомогою аналізу діяльності  підприємства  комісією Фонду державного майна України. 

згідно затверджених методичних рекомендацій аналізу підлягають: 

 виробнича структура; 

 фінансовий стан; 

 використання прибутку попереднього та поточного років; 

 структура собівартості продукції; 

 використання раніше отриманих кредитів та інвестицій; 

 конкурентоспроможність продукції; 

 виробничий потенціал та матеріальні і нематеріальні активи; 

 стан дотримання вимог Закону України "Про охорону навколишнього природного 

середовища"; 

 кадровий склад; 

 об'єкти незавершеного будівництва; 
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 рівень завантаженості та зносу основних фондів; 

 об'єкти соцкультпобуту, їх майновий стан та фінансові витрати на їх утримання; 

 інші витрати. 

Відповідно до методичних вказівок Міністерства економіки України санаційну 

спроможність підприємства необхідно визначати шляхом оцінки трьох основних показників: 

 коефіцієнта покриття (Кп), що характеризує достатність  оборотних 

коштів підприємства для  погашення  своїх боргів протягом року і визначається 

відношенням усіх поточних активів підприємства до суми його короткотермінових 

зобов'язань  (підсумок розділу III пасиву балансу); 

 коефіцієнта забезпечення власними коштами (Кз.к.), який характеризує наявність 

власних оборотних коштів у підприємства,  необхідних для його фінансової сталості, і 

визначається як відношення різниці між обсягами  джерел  власних  та  прирівняних до них 

коштів  і фактичною вартістю основних засобів та інших позаоборотних активів  до 

фактичної  вартості  наявних у підприємства обігових коштів - виробничих запасів,  

незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів,  дебіторської 

заборгованості та  інших  оборотних активів; 

 коефіцієнта абсолютної ліквідності (Ка.л.), який характеризує негайну готовність 

підприємства погасити свою заборгованість і визначається як відношення суми грошових  

коштів підприємства та короткотермінових фінансових вкладень до суми короткотермінових 

зобов'язань. 

Структура балансу  підприємства  визнається незадовільною,  а підприємство - 

неплатоспроможним у разі якщо: значення коефіцієнта покриття (Кп.) менше 1; значення 

коефіцієнта забезпечення власними  коштами (Кз.к.) менше 0,1; значення коефіцієнта  

абсолютної  ліквідності  (Ка.л.)  менше 0,2. 

Рішення про санацію повинно прийматися у випадку, коли протягом звітного 

кварталу спостерігалось зростання наведених вище показників або хоча б один із них 

перевищував нормативне значення; в противному разі підприємство не має змоги відновити 

свою діяльність і підлягає ліквідації. На нашу думку, такий аналіз не є повним та не може 

давати комплексного уявлення щодо становища господарюючого суб'єкта на ринку, оскільки 

дозволяє тільки частково оцінити фінансово-господарську діяльність підприємства та 

перспективи її покращання. 

Відомий вітчизняний вчений О.О. Терещенко рекомендує визначати санаційну 

спроможність шляхом порівняння продисконтованої очікуваної вартості майбутніх активів 

підприємства за умови успішної санації з вартістю ліквідаційної маси підприємства перед 

проведенням санації. Таким чином, санаційно спроможним підприємство буде в тому разі, 

коли виконується умова: 

АП>ЛМ,                                                                (13) 

де: АП - продисконтована очікувана вартість майбутніх активів підприємства (за 

умови успішної санації); ЛМ - вартість ліквідаційної маси підприємства перед проведенням 

санації. 

Тільки при умові, коли продисконтована очікувана вартість майбутніх активів буде 

більшою за вартість ліквідаційної маси підприємства перед проведенням санації, кредитори 

матимуть змогу в більшій мірі задовольнити свої вимоги після здійснення санаційних 

заходів, ніж при ліквідації. 

Необхідно зазначити, що санаційна спроможність підприємства в значній мірі 

визначається його здатністю усунути причини фінансової кризи. 

Здатність усунути причини фінансової кризи можна визначити за допомогою аналізу 

стабільності фінансового стану, поточної і майбутньої платоспроможності прогнозуванні 

здатності нейтралізації кризового стану. 

Ключовою проблемою розробки та реалізації плану санації є виявлення та аналіз 

причин кризових явищ, наслідком яких є незадовільна платоспроможність та ліквідність 

підприємства, його збитковість та неконкурентоспроможність. На даній проблемі у 

вітчизняній науковій літературі акцентується надто мало уваги, проте саме ефективна робота 
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на цьому етапі закладає фундамент успіху санаційних заходів та є гарантією того, що через 

певний період після проведення санації криза не повториться. 

Керівники неплатоспроможних підприємств часто припускаються помилки, 

здійснюючи оздоровчі заходи. Вони намагаються усунути в першу чергу зовнішні прояви 

кризи - незадовільний рівень платоспроможності, ліквідності. Досягається це часто таким 

методом, як залучення додаткових кредитів для фінансування поточної діяльності. Заходи 

такого типу можуть створити враження подолання кризи в короткотерміновому періоді, 

усунути зовнішні її симптоми, проте через певний час підприємство опиниться у ще більшій 

кризі. Це пояснюється тим, що глибинні причини, які криються у самому підприємстві, у 

недоліках його операційної, фінансової та інвестиційної діяльності (наприклад, 

невідповідність продукції потребам ринку, неефективне управління, незадовільний 

фінансовий менеджмент, інвестиції в проекти з неприпустимо високим рівнем ризику та ін.) 

не були усунуті. Звичайно, зосереджуватись слід на тих проблемах, які криються в самому 

підприємстві і які можна усунути: це, в першу чергу, ендогенні причини кризи, в другу - 

екзогенні в тій їх частині, на яку може вплинути підприємство. 

 

4.1. Аналіз стабільності фінансового стану 

Одним з найбільш ефективних критеріїв, що вірогідно характеризує поточну 

фінансову стабільність господарюючого суб'єкта і його поточний фінансовий стан-в»дійсних 

ринкових умовах, є показник забезпеченості запасів і витрат джерелами їхнього 

фінансування (ЗЗВДФ) [11, 14, 18]. У цьому випадку визначаються джерела фінансування 

оборотних активів господарюючого суб'єкта у вигляді запасів і витрат (ЗВ), тобто якою 

мірою оборотні активи фінансуються власними оборотними коштами з урахуванням 

довгострокових зобов'язань (ВОК) і іншими позиковими коштами. При цьому інші позикові 

кошти представляються у формі непрострочених короткострокових (КК) кредитів, 

непростроченої кредиторської заборгованості (КЗ) по товарних операціях, прострочених 

кредитів і позик (ПК), простроченої кредиторської (ПКЗ) і простроченої дебіторської (ПДЗ) 

заборгованості. 

Стабільність фінансового стану (ФС) залежно від співвідношення обсягу оборотних 

ктивів господарюючого суб'єкта й видів джерел їхнього фінансування (типу фінансових 

ситуацій) підрозділяється на чотири типи — абсолютну, нормальну, нестійку й кризову. 

Залежність типу стабільності від типу забезпеченості запасів і витрат джерелами їхнього 

фінансування наведена в табл. 2. 

Таблиця 2 

Типи стабільності фінансового стану залежно від забезпеченості запасів і витрат джерелами 

їхнього фінансування 
 

Значення показника ЗЗВДФ Тип стабільності фінансового 

стану 1 2 
ВОК>ЗВ   Абсолютно стійкий ФС 
ВОК < ЗВ<ВОК + КК + КЗ Нормально стійкий ФС 

ЗВ > ВОК + КК + КЗ Нестійкий (передкризовий) ФС 

ЗВ > ВОК +КК+КЗ+ПК+ПКЗ+ПДЗ Кризовий (на грані банкрутства) ФС 
Абсолютно стійкий стан показує, що всі запаси повністю покриваються власними 

оборотними коштами, тобто господарюючий суб'єкт не залежить від зовнішніх кредиторів. 

Таке становище зустрічається вкрай рідко. 

Нормальний стійкий стан пов'язаний з успішним функціонуванням господарюючого 

суб'єкта при ефективному використанні як власних, так і позикових коштів, гарантованій 

платоспроможності господарюючого суб'єкта. 

Нестійкий (передкризовий) фінансовий стан відповідає становищу, коли 

господарюючий суб'єкт для покриття частини своїх запасів змушений залучати додаткові 

джерела покриття, що не є обґрунтованими. У результаті порушується платіжний баланс, але 

зберігається можливість відновлення рівноваги платіжних коштів і платіжних зобов'язань за 

рахунок залучення тимчасово вільних джерел (резервного фонду, фонду нагромадження й 

споживання) коштів в оборот господарюючого суб'єкта, кредитів банку на тимчасове 
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поповнення оборотних коштів, перевищення нормальної кредиторської заборгованості над 

дебіторською. При цьому фінансова нестійкість вважається припустимою, якщо 

дотримуються такі умови: 

– виробничі запаси плюс готова продукція рівні або перевищують суму 

короткострокових кредитів і позикових коштів, що беруть участь у формуванні запасів; 

– незавершене  виробництво  плюс  витрати  майбутніх періодів рівні або менше суми 

власного оборотного капіталу. 

Якщо ці умови не виконуються, то є тенденція до погіршення фінансового стану. 

Кризовий фінансовий стан (господарюючий суб'єкт перебуває на грані банкрутства) 

характеризується ситуацією, коли на додаток до тимчасово вільних коштів, не прострочених 

кредитів і і кредиторській заборгованості господарюючий суб'єкт має прострочені кредити, а 

також прострочену кредиторську й дебіторську заборгованість. Така ситуація означає, що 

господарюючий суб'єкт не може вчасно розплатитися зі своїми кредиторами й втратив свою 

платоспроможність. В умовах ринкової економіки при хронічному повторенні такої ситуації 

господарюючий суб'єкт повинен бути оголошений банкрутом. 

 

4.2. Аналіз поточної та прогнозування майбутньої платоспроможності 

Аналіз поточної й прогнозування майбутньої платоспроможності господарюючого 

суб'єкта, наявність у господарюючого суб'єкта можливостей її відновити (тобто запобігти 

банкрутству) здійснюється на підставі оцінки фінансового стану по задовільності структури 

балансу. Методичні основи такого аналізу викладені в "Методичних положеннях по оцінці 

фінансового стану підприємств і встановленню незадовільної структури балансу" [2]. 

Аналіз й оцінка структури балансу господарюючого суб'єкта проводиться на основі 

двох показників: коефіцієнта поточної ліквідності (К1) і коефіцієнта забезпеченості власними 

коштами (К2). 

Ці коефіцієнти розраховуються за даним квартальних і річних балансів 

господарюючого суб'єкта (форма №1). 

Коефіцієнт поточної ліквідності К1 характеризує загальну забезпеченість 

господарюючого суб'єкта оборотними коштами для ведення господарської діяльності й 

своєчасного погашення термінових зобов'язань господарюючого суб'єкта. 

Коефіцієнт поточної ліквідності визначається як відношення фактичної вартості 

оборотних коштів, що наявні в господарюючого суб'єкта, у вигляді виробничих запасів, 

готової продукції, коштів, дебіторських заборгованостей й інших оборотних активів 

(підсумок II розділу активу балансу) до поточних зобов'язань господарюючого суб'єкта у 

вигляді короткострокових кредитів банків, короткострокових позик і різних кредиторських 

заборгованостей (підсумок IV розділу пасиву балансу). 

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами К2 характеризує наявність власних 

оборотних коштів у господарюючого суб'єкта, необхідних для його фінансової стабільності. 

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами визначається як відношення різниці між 

обсягами джерел власних коштів (підсумок І розділу пасиву балансу за винятком ряду 

позицій) і фактичною вартістю основних коштів й інших позаоборотних активів (підсумок І 

розділу активу балансу) до фактичної вартості оборотних коштів, що перебувають у 

наявності в господарюючого суб'єкта, у вигляді виробничих запасів, незавершеного 

виробництва, готової продукції, коштів, дебіторської заборгованості й інших оборотних 

активів (підсумок II розділу активу балансу). 

Основою для визнання структури балансу господарюючого суб'єкта незадовільною, а 

господарюючого суб'єкта — неплатоспроможним є виконання однієї з наступних критичних 

умов: 

– коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду (фактичне значення) К1ф 

має значення менше 2; 

– коефіцієнт забезпеченості власними коштами на кінець звітного періоду (фактичне 

значення) К2ф має значення менше 0,1. 

Значення розрахованих показників структури балансу характеризують поточний 

фінансовий стан господарюючого суб'єкта. З метою визначення можливості поліпшення 
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фінансового стану в майбутньому на наступному етапі аналізу виконується прогнозування 

реальної можливості втрати платоспроможності господарюючого суб'єкта (при задовільній 

поточній структурі балансу) або прогнозування реальної здатності відновлення 

платоспроможності (при незадовільній поточній структурі балансу). 

Основним показником, що характеризує наявність у господарюючого суб'єкта 

реальної можливості відновити свою платоспроможність протягом певного періоду (6 

місяців), є коефіцієнт відновлення платоспроможності (КЗ). Цей коефіцієнт розраховується в 

тому випадку, коли хоча б один з фактичних коефіцієнтів К1ф або К2ф (або той і інший) 

мають значення менше критичного (Кф  менш 2, а К2ф менший 0,1). 

Коефіцієнт відновлення платоспроможності КЗ визначається як відношення 

розрахункового коефіцієнта поточної ліквідності до його встановленого (нормативного) 

значення: 
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де: К1ф — фактичне значення (наприкінці звітного періоду) коефіцієнта поточної 

ліквідності (К1); 

К1н — значення коефіцієнта поточної ліквідності на початку звітного періоду; 

К1норм — нормативне  значення   коефіцієнта  поточної ліквідності, К1норм = 2; 

6 — період відновлення платоспроможності в місяцях; 

Т — звітний період у місяцях. 

Як видно з формули (14), розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається 

як сума фактичного значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець звітного періоду, й 

зміна значення цього коефіцієнта між закінченням і початком звітного періоду в 

перерахуванні на період відновлення платоспроможності, установлений рівним 6 місяцям. 

Коефіцієнт відновлення платоспроможності, що приймає значення більше 1, 

розрахований на період, рівний 6 місяцям, свідчить про наявність у господарюючого суб'єкта 

реальної можливості відновити свою платоспроможність. 

Коефіцієнт відновлення платоспроможності, що приймає значення менше 1, 

розрахований на період рівний 6 місяцям, свідчить про те, що в господарюючого суб'єкта 

найближчим часом немає реальної можливості відновити платоспроможність. 

Основним показником, що характеризує наявність у господарюючого суб'єкта 

реальної можливості втратити свою платоспроможність протягом певного періоду (3 

місяців), є коефіцієнт втрати платоспроможності (К4). Цей коефіцієнт розраховується в тому 

випадку, коли обидва фактичні коефіцієнти К1ф і К2ф мають значення менше критичного або 

рівні критичному (для К1ф — 2, для К2ф — 0,1). 

Коефіцієнт втрати платоспроможності К4 визначається як відношення розрахункового 

коефіцієнта поточної ліквідності до його встановленого (нормативного) значення: 
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де:   К1ф — фактичне значення (наприкінці звітного періоду) коефіцієнта поточної 

ліквідності (К1);  

К1н — значення коефіцієнта поточної ліквідності на початку звітного періоду;  

К1норм — нормативне   значення  коефіцієнта  поточної ліквідності,  

К1норм = 2;  

З – період втрати платоспроможності господарюючого суб'єкта в місяцях;  

Т — звітний період у місяцях. 

Як видно з формули (15), розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається 

як сума фактичного значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець звітного періоду й 

зміни значення цього коефіцієнта між закінченням і початком звітного періоду в 

перерахуванні на період втрати платоспроможності, установлений рівним 3 місяцям. 

Коефіцієнт втрати платоспроможності, що приймає значення більше 1, розрахований 

на період, рівний 3 місяцям, свідчить про наявність реальної можливості в господарюючого 

суб'єкта не втратити платоспроможність. 
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Коефіцієнт втрати платоспроможності, що приймає значення менше 1, 

розрахований на період, рівний 3 місяцям, свідчить про те, що в господарюючого суб'єкта 

найближчим часом є можливість втратити платоспроможність. 

На підставі розрахованих значень коефіцієнтів К1, К2, КЗ і К4 приймаються наступні 

рішення: 

1. У випадку, якщо К1 — менше 2,К2 — менше 0,1, а КЗ —менше 1, приймається 

рішення про визнання структури балансу господарюючого суб'єкта незадовільною, а 

господарюючий суб'єкт — неплатоспроможним. 

У цьому випадку проводиться поглиблений (детальний) аналіз фінансово-

господарської діяльності господарюючого суб'єкта й на підставі його результатів 

вибирається варіант проведення реорганізаційних процедур для відновлення 

платоспроможності господарюючого суб'єкта або складається план ліквідаційних заходів 

(банкрутства). 

2. У випадку, якщо К1 — менше 2, К2 — менше 0,1, а КЗ —більше 1 (тобто структура 

балансу незадовільна, однак є реальна можливість у господарюючого суб'єкта відновити 

свою платоспроможність у встановлений термін), приймається рішення про відкладення 

визнання структури балансу незадовільною, а господарюючий суб'єкт — 

неплатоспроможним на строк до 6 місяців. 

При цьому господарюючий суб'єкт має потребу в постійному контролі (моніторингу) 

за його фінансовим станом, проведенні поточних (оперативних) заходів щодо поліпшення 

його діяльності. 

3. У випадку, якщо К1 — більше або дорівнює 2, К2 – більше або дорівнює 0,1, а КЗ – 

менше 1, приймається рішення, що структура балансу задовільна, суб'єкт на дійсний момент 

платоспроможний,  однак існує реальна загроза втрати даним господарюючим суб'єктом 

платоспроможності найближчим часом (протягом 3 місяців). При цьому господарюючий 

суб'єкт має потребу в постійному контролі (моніторингу) за його фінансовим станом 

4. У випадку, якщо К1 — більше 2, К2 — більше 0,1, а К4 — більше 1, приймається рішення 

про визнання структури балансу господарюючого суб'єкта задовільною, а господарюючий 

суб'єкт — платоспроможним. 

 

Тема 6. Стратегія і тактика антикризового управління 

План 

1. Стратегія антикризового управління.  

2. Прогноз здатності до нейтралізації поточної загрози банкрутства. 

3. Механізм внутрішньої фінансової стабілізації діяльності господарюючого 

суб'єкта при загрозі кризи 

4. Механізм маркетингового антикризового управління підприємством 

 

1. Стратегія антикризового управління. 

Метою антикризового управління є розроблення та першочергова реалізація 

заходів, спрямованих на нейтралізацію найбільш загрозливих факторів, що призводять 

до кризи на підприємстві.  

Згідно із зазначеним можна виокремити основні стадії антикризового управління:  

o діяльність із запобігання кризі (вплив на збої та кризові ситуації);  

o управління в умовах кризи (вплив на окремі локальні та системну кризу);  

o діяльність з виведення підприємства з кризи (досягнення стабілізації та перехід до 

зростання). 

 

Розроблення проектів (планів, програм) реструктуризації як стратегічних 

документів.  

Для ліквідації кризових явищ різних типів можуть розроблятися документи різного 

змісту: антикризова маркетингова програма; план (програма) санації, програма фінансового 

оздоровлення тощо. Підприємство для подолання кризи може розробляти комплексну 

антикризову програму або програму реструктуризації. Різнопланові заходи з 



 56 

реструктуризації мають бути відбиті у спеціальній комплексній стратегічній програмі із 

реструктуризації. Наявність програми дає змогу більш ґрунтовно організовувати роботу з 

реструктуризації як на підприємстві в цілому, так і в окремих його підсистемах, 

забезпечувати послідовність та системність цього процесу. 

Кризи різні, тому й управління ними може бути різним. Це різноманіття проявляється 

в системі управління, його технології та в механізмі здійснення. 

Існують різні стратегії антикризового управління: 

1) запобігання кризі, підготовки до її появи; 

2) очікування зрілості кризи для успішного вирішення проблем щодо її врегулювання; 

3) протидія кризовим явищам, уповільнення її процесів; 

4) стабілізація ситуації за допомогою використання резервів, додаткових ресурсів; 

5) прорахований ризик; 

6) послідовний вихід із кризи; 

7) передбачення і створення умов для усунення наслідків кризи. 

Антикризова програма — системокоординувальний плановий документ, що 

містить систему заходів, спрямованих на виведення підприємства з кризи 

(пом’якшення, уникнення кризи, усунення її наслідків тощо), зміст якого залежить від 

типу кризових явищ та можливостей підприємства. 

Цільова програма «Реструктуризація підприємства» є інструментом реалізації певного 

набору довгострокових стратегій розвитку підприємства. Розроблення й упровадження 

програми має важливе значення, оскільки дає змогу в комплексі розв’язати низку складних 

завдань: підвищення конкурентоспроможності підприємства; забезпечення вдосконалення 

наявних і формування нових виробничо-управлінських пропорцій інтеграційних зв’язків, що 

зумовлені визначеними перспективними напрямками в діяльності підприємства; сприяння 

залученню до структурного розвитку підприємства всіх ланок та підрозділів; внесення 

докорінних якісних змін до виробничо-управлінської структури, сприяння створенню нових 

ланок і підсистем на підприємстві, які призначені для здійснення так званих «піонерних» 

напрямків діяльності; формування підвалин для об’єднання зусиль усього колективу з метою 

виконання завдань стратегічного розвитку підприємства. Зазначена цільова програма сприяє 

також налагодженню коопераційних зв’язків з організаціями — партнерами, що так чи 

інакше пов’язані з діяльністю підприємства; орієнтує підприємство на участь у створенні 

об’єктів ринкової інфраструктури, які мають перетворити цього на «центр прибутків»; 

забезпечує утворення нових високоефективних інтеграційних зв’язків зі всіма об’єктами 

зовнішнього середовища, причому зв’язки ці базуються на реалізації спільних інтересів, що 

підсилює можливості використання переваг кожної організації в досягненні власних і 

спільних цілей. 

 

2. Прогноз здатності до нейтралізації поточної загрози банкрутства 

Прогнозування розвитку кризового фінансового стану господарюючого суб'єкта під 

негативним впливом окремих факторів здійснюється на основі розробки спеціальних багато-

факторних регресійних моделей, використання з цією метою аналітичного апарата СВОТ-

аналізу й інших методів, розглянутих вище при викладі принципів фундаментального аналізу. 

У процесі прогнозування враховуються фактори, що дають істотний негативний вплив на 

фінансовий розвиток і банкрутство, що генерують найбільшу загрозу господарюючому суб'єкту 

в майбутні періоди. 

При прогнозуванні здатності господарюючого суб'єкта до нейтралізації загрози 

банкрутства за рахунок внутрішнього фінансового потенціалу визначається, як швидко й у 

якому обсязі господарюючий суб'єкт здатний: 

• забезпечити зростання чистого грошового потоку; 

• знизити загальну суму фінансових зобов'язань; 

• реструктуризувати свої фінансові зобов'язання шляхом перекладу їх з короткострокових 

форм у довгострокові; 

• знизити рівень поточних витрат і коефіцієнт операційного левериджу; 

• знизити рівень фінансових ризиків у своїй діяльності; 
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• позитивно змінити інші фінансові показники, незважаючи на негативний вплив окремих 

факторів. 

Узагальнюючу оцінку здатності господарюючого суб'єкта до нейтралізації загрози 

банкрутства в короткостроковому перспективному періоді дозволяє одержати прогнозований у 

динаміці коефіцієнт можливої нейтралізації поточної загрози банкрутства, що 

розраховується за формулою: 

,
ФЗ

ЧГП
КНзб                                                                                 (16) 

де:   КНзб — коефіцієнт можливої нейтралізації загрози банкрутства в короткостроковому 

перспективному періоді; 

ЧГП — очікувана сума чистого грошового потоку; 

ФЗ — середня сума фінансових зобов'язань. 

Остаточне визначення (ідентифікація) масштабів кризового фінансового стану 

господарюючого суб'єкта повинне включати аналітичні й прогнозні результати 

фундаментальної діагностики банкрутства й визначати можливі напрямки відновлення 

фінансової рівноваги господарюючого суб'єкта. 

У табл. 1.3 наведені критерії характеристик масштабів кризового фінансового стану 

господарюючого суб'єкта, а також найбільш адекватні їм способи реагування (включення 

відповідних систем захисних фінансових механізмів). 

Таблиця 3 

 Масштаби кризового фінансового стану господарюючого су б'єкта й можливі 

шляхи виходу з нього 
 

Імовірність 
банкрутства 

за 
результатами 
діагностики 

Масштаб кризового стану  
господарюючого суб’єкта Спосіб рагування 

МОЖЛИВА Легка фінансова криза Нормалізація поточної фінансової 
діяльності 

ВИСОКА Глибока фінансова криза Повне використання внутрішніх 
механізмів фінансової стабілізації 

ДУЖЕ ВИСОКА Фінансова катастрофа 
Пошук ефективних форм санації (при 

невдачі - ліквідація) 

 

Фундаментальна діагностика банкрутства дозволяє одержати найбільш розгорнуту 

картину кризового фінансового стану господарюючого суб'єкта й конкретизувати форми й 

методи майбутнього його фінансового оздоровлення. 

 

3. Механізм внутрішньої фінансової стабілізації діяльності господарюючого суб'єкта 

при загрозі кризи 

Основна роль у системі антикризового управління господарюючим суб'єктом приділяється 

широкому використанню внутрішніх механізмів фінансової стабілізації. Це пов'язане з тим, що 

успішне застосування цих механізмів дозволяє не тільки зняти фінансовий стрес загрози банкрутства, 

але й значною мірою позбавити господарюючий суб'єкт від залежності використання позикового 

капіталу, прискорити темпи його економічного розвитку. 

Фінансова стабілізація господарюючого суб'єкта в умовах кризової ситуації послідовно 

здійснюється за такими основними етапами. 

/. Усунення неплатоспроможності. У якому б ступені не оцінювався за результатами 

діагностики банкрутства масштаб кризового стану господарюючого суб'єкта, найбільш 

невідкладним завданням у системі заходів фінансової його стабілізації є відновлення здатності 

щодо здійснення платежів по своїх невідкладних фінансових зобов'язаннях для того, щоб 

попередити виникнення процедури банкрутства. 

2. Відновлення фінансової стабільності  (фінансової рівноваги). Хоча 
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неплатоспроможність господарюючого суб'єкта може бути усунута протягом короткого 

періоду за рахунок здійснення ряду аварійних фінансових операцій, причини, що генерують 

неплатоспроможність, можуть залишатися незмінними, якщо не буде відновлена до 

безпечного рівня фінансова стабільність господарюючого суб'єкта. Це дозволить усунути 

загрозу банкрутства не тільки в короткому, але й у більш тривалому проміжку часу. 

3. Забезпечення  фінансової рівноваги  в  тривалому періоді. Повна фінансова 

стабілізація досягається тільки тоді, коли господарюючий суб'єкт забезпечив тривалу 

фінансову рівновагу в процесі свого майбутнього економічного розвитку, тобто створив 

передумови стабільного зниження вартості використовуваного капіталу й постійного зростання 

своєї ринкової вартості. Це завдання вимагає прискорення темпів економічного розвитку на основі 

внесення певних коректив в окремі параметри фінансової стратегії господарюючого суб'єкта. 

Скоригована з урахуванням несприятливих факторів фінансова стратегія господарюючого 

суб'єкта повинна забезпечувати високі темпи стійкого росту операційної діяльності при 

одночасній нейтралізації загрози його банкрутства в майбутньому періоді. 

Кожному етапу фінансової стабілізації господарюючого суб'єкта відповідають певні її 

внутрішні механізми, які прийнято підрозділяти на оперативний, тактичний і стратегічний. 

Відповідність механізмів основним етапам представлені в табл. 4. 

Використовувані перераховані вище внутрішні механізми фінансової стабілізації носять 

"захисний"або "наступальний характер. 

Оперативний механізм фінансової стабілізації, заснований на принципі "відсікання 

зайвого", являє собою захисну реакцію господарюючого суб'єкта на несприятливий фінансовий 

розвиток і позбавлений яких-небудь наступальних управлінських рішень. 

Таблиця 4.  

Внутрішні механізми фінансової стабілізації господарюючого суб'єкта, що відповідають 

основним етапам її здійснення 

Етапи фінансової 

стабілізації 

Внутрішні механізми фінансової стабілізації 

оперативний тактичний стратегічний 

1. Усунення 

неплатоспроможності 

Система заходів, заснована 

на використанні принципу 

"відсікання зайвого" 

Х Х 

2. Відновлення 

фінансової 

стабільності 

Х 

Система заходів, заснована на 

використанні принципу "стиск 

господарюючого суб'єкта" 
Х 

3. Забезпечення 

фінансової рівноваги в 

тривалому періоді 
Х Х 

Система заходів, заснована на 

використанні "моделі стійкого 

економічного зростання " 

Оперативний механізм фінансової стабілізації являє собою систему заходів, спрямованих, 

з одного боку, на зменшення розміру поточних зовнішніх і внутрішніх фінансових 

зобов'язань господарюючого суб'єкта в короткостроковому періоді, а з іншого боку, — на 

збільшення суми грошових активів, що забезпечують термінове погашення цих 

зобов'язань. 

Ціль етапу фінансової стабілізації "усунення неплатоспроможності" вважається досягнутою, 

якщо усунуто поточну неплатоспроможність господарюючого суб'єкта, тобто обсяг надходження 

коштів перевищив обсяг невідкладних фінансових зобов'язань у короткостроковому періоді. Це 

означає, що загроза банкрутства господарюючого суб'єкта в поточному відрізку часу 

ліквідована, хоча й носить, як правило, відкладений характер. 

Тактичний механізм фінансової стабілізації, використовуючи окремі захисні заходи, переважно 

являє собою наступальну тактику, спрямовану на перелом несприятливих тенденцій 

фінансового розвитку й вихід на рубіж фінансової рівноваги господарюючого суб'єкта в 

майбутньому періоді. 

Ціль етапу фінансової стабілізації "відновлення фінансової стабільності" вважається 

досягнутою, якщо господарюючий суб'єкт вийшов на рубіж фінансової рівноваги, що 
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передбачається цільовими показниками фінансової структури капіталу й забезпечує достатню 

його фінансову стабільність. 

Стратегічний механізм фінансової стабілізації являє собою винятково наступальну 

стратегію фінансового розвитку, що забезпечує оптимізацію необхідних фінансових 

параметрів, підлеглу цілям прискорення всього економічного росту господарюючого суб'єкта. 

Стратегічний механізм фінансової стабілізації являє собою систему заходів, спрямованих на 

підтримку досягнутої фінансової рівноваги господарюючого суб'єкта в тривалому періоді. Цей 

механізм базується на використанні моделі стійкого економічного зростання господарюючого 

суб'єкта, забезпечуваного основними параметрами його фінансової стратегії. Ціль цього етапу 

фінансової стабілізації вважається досягнутою, якщо в результаті прискорення темпів 

стійкого економічного росту господарюючого суб'єкта забезпечується відповідний ріст його 

ринкової вартості в довгостроковій перспективі. 

Розглянуті методи антикризового управління свідчать про широкий діапазон можливостей 

фінансової стабілізації господарюючого суб'єкта за рахунок використання його внутрішніх 

механізмів. 

 

4. Механізм маркетингового антикризового управління підприємством 

Маркетинг як система управління припускає наявність об’єкта та суб’єкта управління, 

формування цільових процесів управління, вибір засобів управління, створення чіткої 

системи.  

Розглянемо детально структуру одного з підвидів господарського механізму, зокрема 

механізму управління через ключові категорії. Необхідно відзначити запропонований 

взаємозв’язок підсистем маркетингу (моніторингу середовища підприємства, розроблення 

комплексу маркетингу, формування стратегії) та менеджменту (планування, прогнозування, 

організація, мотивація, контроль, формування стратегії) через єдність стратегічних цілей та 

їх спільну реалізацію за допомогою зазначеного механізму управління.  

Структурні елементи механізму управління: 

1) суб’єкт управління; 

2) об’єкт управління;  

3) цілі управління;  

4) критерії управління;  

5) елементи об’єкта управління;  

6) ресурси управління;  

7) методи управління. 

Суб’єктом управління визначено відповідальні органи антикризового 

управління підприємством (відповідно до специфіки організаційної структури), які за 

допомогою методів управління впливають на керовану підсистему – об’єкт управління.  

Вихідними елементами для формування механізму управління є об’єкт управління та 

мета трансформації його стану. У даному випадку об’єкт управління – це кризові явища.  

Мета управління – вихід із кризи або ліквідація наслідків кризових явищ. Кількісний 

аналог цілей визначаємо як критерії управління. 

Вибір критеріїв управління визначається ключовими показниками ефективності 

(фінансовими показниками: ліквідності, рентабельності, заборгованості, маневреності тощо; 

ринковими індикаторами: обсяги збуту, ринкова частка, кількість повторних покупок, 

пізнаваність торгової марки тощо). Як критерії управління доцільно обирати стандартні 

економічні показники ефективності діяльності підприємства. 

Розглянемо елементи об’єкта управління, на які здійснюється вплив в інтересах 

досягнення поставлених цілей. Серед таких елементів необхідно виділити симптоми 

кризових явищ, які необхідно моніторити та на які необхідно впливати, щоб досягти цілей 

управління. 

Методи управління – методи впливу на елементи об’єкта управління, представлені 

інструментами забезпечення зростання та розвитку економічної системи (методи 

стратегічного аналізу, діагностичні методи, методи прогнозування та планування, 

моніторинг, контролінг тощо). 
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Якщо виникають труднощі та суперечності при формуванні категорій механізму 

управління, необхідно повертатися до коригування об’єкта управління та стратегічних цілей. 

Таким чином, механізм маркетингового антикризового управління на підприємстві як 

система управління припускає наявність об’єкта (кризові явища) та суб’єкта управління 

(відповідальні органи антикризового управління, наприклад, директор служби маркетингу та 

ін.), формування цільових процесів управління (підсистема моніторингу середовища 

підприємства, підсистема планування і прогнозування, а саме визначення стадії, параметрів, 

обсягів та масштабів кризового явища, розроблення, реалізація та контроль антикризових 

стратегій тощо), вибір засобів та методів управління, створення чіткої системи коригування 

та зворотного зв’язку тощо. Таким чином, роль маркетингу в антикризовому управлінні 

підприємством є провідною, але потребує удосконалення та подальшого розроблення 

теоретико-методичних підходів. 

 

 

Тема 7. Банкрутство, ліквідація та санація як методи антикризового управління 

План 
Економічна сутність банкрутства та його види 

Банкрутство можна розглядати як інструмент виведення суб’єктів підприємницької діяльності з кризової 

фінансово-господарської ситуації, оскільки в основі самої процедури банкрутства лежать конкретні юридичні й 

економічні дії, результатом яких є звільнення підприємства від боргів, повернення дебіторської заборгованості.  

Зовнішніми ознаками банкрутства підприємства є невиконання вимог впродовж трьох місяців із моменту 

настання дати їх виконання.  

Банкрутство стає юридичним фактом із моменту винесення господарським судом ухвали про визнання 

боржника банкрутом. Проте передує цьому досить тривала і складна процедура порушення і розгляду справи 

про банкрутство, в процесі якої правовий статус підприємства-боржника, проти якого порушена справа про 

банкрутство, може бути змінений. 

Поняття банкрутства охоплює різні його види. У законодавчій і фінансовій практиках виділяють такі види 

банкрутства підприємств: 

1. Фіктивне  банкрутство – свідомо  неправдива заява громадянина – засновника або власника суб’єкта 

господарської діяльності, а також службової особи суб’єкта господарської діяльності, а так само громадянина – 

суб’єкта підприємницької діяльності про фінансову неспроможність виконання вимог із боку кредиторів і 

зобов’язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі. 

2. Приховування стійкої фінансової неспроможності – умисне приховування громадянином – засновником 

або власником суб’єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб’єкта господарської діяльності 

своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом надання недостовірних відомостей, якщо це завдало значної 

матеріальної шкоди кредиторові. 

3. Доведення до банкрутства – умисне, з корисливих мотивів іншої особистої заінтересованості або в 

інтересах третіх осіб вчинення власником або службовою особою суб’єкта господарської діяльності дій, що 

призвели до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої 

матеріальної шкоди державі або кредитору.  

Крім того, у літературних джерелах спостерігаються: 

1. Реальне банкрутство. Воно характеризує повну нездатність підприємства відновити в майбутньому 

періоді свою фінансову стійкість і платоспроможність через реальні втрати капіталу, що використовується. 

Катастрофічний рівень втрат капіталу не дозволяє такому підприємству здійснювати ефективну господарську 

діяльність у майбутньому періоді, внаслідок чого воно оголошується банкрутом юридично. 

2. Технічне банкрутство – характеризує стан неплатоспроможності підприємства, який виник у результаті 

наявності простроченої дебіторської заборгованості. При цьому розмір дебіторської заборгованості перевищує 

розмір кредиторської заборгованості підприємства, а сума його активів значно перевершує обсяг його 

фінансових зобов’язань. Технічне банкрутство при ефективному антикризовому управлінні підприємством, як 

правило, не приводить до його юридичного банкрутства. 

Реалізація законодавства про банкрутство повинна сприяти оздоровленню всієї системи фінансових 

взаємовідносин між підприємцями, а у разі визнання боржника банкрутом – зведенню до мінімуму негативних 

наслідків банкрутства для обох сторін. 

Економічна сутність та види санації 

Одним із головних питань антикризового менеджменту є питання фінансового оздоровлення підприємств – 

санації. 

Законом
1)

 визначені дві дефініції: санація та санація до порушення справи про банкрутство, які 

відрізняються часом проведення оздоровчих заходів як під час провадження у справі про банкрутство, так і до 

порушення провадження у справі про банкрутство, і кінцевою метою здійснення заходів (у визначенні санації 

                                                 
1)

 Див.: Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 
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підкреслюється, що метою проведення санаційних заходів є не лише запобігання визнанню боржника 

банкрутом, а також і задоволення вимог кредиторів, а визначення санації боржника до порушення справи про 

банкрутство не виділяє задоволення вимог кредиторів як окрему мету, а за мету санації ставить запобігання 

ліквідації підприємства). 

Санація підприємства проводиться у зв’язку із: 

 забезпеченням подальшого розвитку пріоритетних галузей національної економіки; 

 галузевою або міжгалузевою переорієнтацією діяльності підприємства; 

 здійсненням антимонопольних заходів; 

 в інших випадках з ініціативи органу, уповноваженого управляти державним майном. 

Санація підприємства здійснюється шляхом: 

 погашення боргів підприємства; 

 злиття збиткових підприємств з фінансово міцними підприємствами; 

 переоформлення короткотермінових кредитів у довготермінові; 

 випуску і розміщення цінних паперів для мобілізації фінансових ресурсів; 

 продажу майна підприємства-боржника або передачі його в оренду; 

 перетворення підприємства-боржника в інше підприємство, у тому числі засноване на колективній та 

інших формах власності. 

Виходячи із правової сутності, класифікувати санацію необхідно за такими критеріями: 

 за критерієм специфіки правового стану чи специфіки діяльності боржника: загальні і спеціальні 

процедури санації; 

 за критерієм порядку входження у судові процедури: добровільні і примусові процедури санації; 

 за критерієм формалізації порядку здійснення процедур: досудові і судові процедури; 

 за критерієм заходів, що застосовуються для поновлення платоспроможності боржника: організаційні (заміна 

керівництва, форми власності, організаційно-правової форми тощо), виробничо-технічні (перепрофілювання 

виробництва, закриття нерентабельних виробництв тощо) та заходи, які не узагальнюються автором, але, на нашу 

думку, їх можна назвати фінансовими (переведення боргу, продаж майна тощо); 

 за критерієм термінів здійснення судові процедури поділяють на: процедури, що здійснюються у 

рамках чинного законодавства, та процедури, термін яких може бути продовжено згідно із 

законодавством; 

 виходячи з економічної сутності санації, можна також запропонувати класифікацію її видів за такими 

ознаками: 

 залучення додаткових фінансових ресурсів; 

 джерело фінансування санації; 

 взаємозалежність із процедурою банкрутства; 

 ініціатор санації; 

 масштаб і методи санації; 

 повнота виконання обов’язків по закінченні санації; 

 наявність державної підтримки. 

На підставі поданих класифікацій підприємство може обрати ті з них, які максимально відповідають глибині 

його кризового стану, можливості пошуку власниками фінансових ресурсів, відносин із кредиторами, 

ймовірності порушення справи про банкрутство тощо. При цьому, якщо санація є автономною, то власники і 

менеджери підприємства мають повне право у виборі методів її проведення. Якщо ж санація є зовнішньою, але 

здійснюється до початку порушення провадження у справі про банкрутство, то свобода дій підприємства, що є 

об’єктом санації, певною мірою обмежується намірами зовнішнього санатора.  

У багатьох літературних джерелах розглядають також автономну санацію, що здійснюється з 

використанням власних коштів підприємства та капіталу його власників, і зовнішню санацію, що відбувається 

за рахунок коштів кредиторів і держави. Окремий вид санації підприємств – це санація за державної фінансової 

підтримки. Держава може фінансувати санаційні заходи на поворотній або безповоротній основі. Іноді вона 

може вдатися до непрямих методів сприяння санації суб’єктів господарювання: податкові пільги, створення 

особливих умов підприємницької діяльності і т. ін. 

Якщо в балансі підприємства за результатами звітного року відбито непокриті збитки минулих років (чи 

збитки звітного року), то необхідно прийняти рішення про джерела покриття цих збитків. У цьому контексті в 

науковій літературі з питань санації часто вживається поняття ―чиста санація‖, або ―санація балансу‖. Чиста 

санація полягає в санації балансу неплатоспроможного підприємства. Вона спрямована на формальне покриття 

показаних у балансі збитків. Санація балансу, як правило, є необхідною передумовою для залучення коштів 

інвесторів та кредиторів. 

Ліквідація підприємства 

Суб’єкт підприємницької діяльності вважається ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій України. Згідно із законодавством рішення про ліквідацію 

юридичної особи можуть бути прийняті: 

а) вищим органом управління чи власником суб’єкта підприємницької діяльності. Вищий орган управління 

або власники приймають рішення про ліквідацію підприємства у разі його реорганізації, недоцільності 

продовження господарської діяльності та в деяких інших випадках; 
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б) господарським судом. Господарський суд може прийняти рішення про ліквідацію підприємства у разі: 

 визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів; 

 здійснення ним діяльності, що суперечить установчим документам і законодавству; 

 несвоєчасного повідомлення підприємством про зміну його назви, організаційно-правової форми 

власності та місцезнаходження; 

 неподання впродовж року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів 

бухгалтерської звітності згідно із законодавством; 

 визнання підприємства банкрутом. 

 


