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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сьогодення значна частка промислових

підприємств знаходяться в складному становищі та все
більше їх число стає банкротами, що обумовлено склад-
ним економічним, політичним, фінансовим становищем
в країні. На промислових підприємствах, які перебува-
ють у кризовому стані погіршуються результати діяль-
ності та спостерігається спад виробництва, зниження
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У статті розглянуто існуючі підходи вчених до визначення поняття антикризове управління. Про-
аналізовано фінансовий стан діяльності підприємств України. Виявлено основні причини виникнен-
ня кризи на промислових підприємствах. Обгрунтовано доцільність здійснення антикризового уп-
равління діяльністю на промислових підприємствах. Сформовано механізм антикризового управл-
іння та розроблено заходи антикризового управління діяльністю на підприємствах, серед яких: змен-
шення витрат; жорсткість контролю всіх видів альтернативних витрат; удосконалення організацій-
ної структури; підвищення кадрової політики та покращення безпеки та якості інформації; здійснення
стратегічного планування; діагностика виникнення кризи на ранніх етапах; підвищення якості уп-
равлінських рішень; проведення профілактики кризових ситуацій за основними напрямами; залу-
чення висококваліфікованих працівників; врахування іноземного досвіду при розробці антикризо-
вих заходів; раціональність використання фінансових ресурсів; зміцнення конкурентних позицій.
Зроблено висновок, що антикризове управління має забезпечити послідовність, цілеспрямованість
та своєчасність прийняття рішень та їх адаптованість на всіх стадіях життєвого циклу підприємства.

The article deals with the existing approaches of scientists to the definition of the concept of anti-
crisis management. The financial situation of Ukrainian enterprises is analyzed. The main causes of the
crisis in industrial enterprises are revealed. The expediency of implementation of anti-crisis management
of activities at industrial enterprises is substantiated. The mechanism of anti-crisis management is formed
and measures of crisis management of activity at enterprises are developed, among which: reduction of
expenses; tightness control of all kinds of alternative costs; improvement of organizational structure;
improvement of personnel policy and improvement of information security and quality; strategic planning;
diagnostics of the emergence of the crisis in the early stages; improving the quality of managerial
decisions; conducting prevention of crisis situations in the main directions; attraction of highly skilled
workers; taking into account foreign experience in the development of anti-crisis measures; rational use
of financial resources; strengthening of competitive positions. It is concluded that anti-crisis management
should ensure the consistency, purposefulness and timeliness of decision-making and its adaptability at
all stages of the life cycle of the enterprise.
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доходів, звільнення персоналу, що також має негатив-
ний вплив на доходи держави, регіону. В свою чергу, ці
підприємства стають неконкурентоспроможними на
ринках збуту продукції, втрачають інвестиційну приваб-
ливість, погіршується платоспроможність, що призво-
дить до фінансової кризи. Фінансова криза на
підприємстві є похідною від виробничої, адже пробле-
ма у діяльності підприємства призводить до втрати по-
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тенціалу, успіху, загрожує подальшому існуван-
ню як суб'єкта бізнесової діяльності. Саме тому
необхідним є використання антикризового управ-
ління на підприємствах, що дозволить запобігти
виникненню ситуації банкрутства, зменшити
ймовірність настання кризової ситуації, розроби-
ти заходи протидії негативного впливу факторів
ринкового середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання антикризового управління фінансо-
вою діяльністю підприємств було досліджено та-
кими науковцями: Василенко В.О. [1], Бланк І.А.
[2], Лігоненко Л.О. [3], Добишева О.О. [4], Пахо-
мова І.Г. [5], Шконда В.В. [6], Терещенко О.О.
[7], Зверук Л.А. [8], Дубас Р.Г. [9], Давиденко
Н.М. [10], Боняр С.М. [11], Стешенко О.Д. [12],
Череп А.В. [13]. Проте, незважаючи на вагомий
внесок у дослідження окресленої проблеми пи-
тання щодо обгрунтування доцільності антикри-
зового управління на промислових підприємствах,
підвищення його ефективності залишається роз-
глянутим не в повній мірі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних ос-

нов антикризового управління, аналіз фінансових
результатів діяльності промислових підприємств, виз-
начення механізму антикризового управління, необхід-
ного для використання на даних підприємствах та роз-
робка заходів антикризового управління на підприєм-
ствах задля запобігання банкрутству та забезпечення
фінансового оздоровлення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні економічні відносини в Україні перебувають
у глибокій кризі, що зумовлено негативними тенденція-
ми у соціальному та політичному житті. Для підприємств
характерним є нестабільність діяльності внаслідок не-
гативного впливу чинників ринкового середовища. Зро-
стання кризових ситуацій на підприємствах і їх зацікав-
леність у покращенні результатів діяльності обумовлю-
ють необхідність використання антикризового управлі-
ння. Передумовою ефективного використання антикри-
зового управління є своєчасна діагностика кризових
явищ і розроблення запобіжних антикризових заходів
щодо запобігання банкрутству підприємства.

Антикризове управління повинне базуватися на за-
гальних правилах, принципах, методах та прийомах, які
характерні управлінським процесам. Визначення понят-
тя "антикризове управління" набуває широкого засто-
сування в економічній науці та в практичній діяльності
суб'єктів бізнесу, але тлумачення його сутності не зав-
жди однозначне. Тому доцільним є аналіз існуючих
підходів вчених до трактування поняття "антикризове
управління" (табл. 1).

Відповідно до проаналізованих визначень слід
відзначити, що антикризове управління розглядається
як певна система, спрямована на усунення перешкод,
які виникають у зовнішньому середовищі і представляє

комплекс інструментів зовнішнього та внутрішнього
впливу на підприємство, яке має ознаки кризового ста-
ну або знаходиться в кризі.

Антикризове управління має вирішувати не лише
проблеми банкрутства підприємства, його фінансової
стабілізації, а й охоплювати профілактику кризи. Своє-
часне використання антикризового управління дозво-
ляє передбачити появу загроз розвитку підприємства,
розробити заходи щодо нейтралізації даних загроз,
завчасно підготувавши спеціальні антикризові заходи та
максимально покращити ефективність функціонування.
Завдяки цьому суб'єкт господарювання швидше ада-
птується до ринкового середовища та посилює еконо-
мічну безпеку своєї діяльності як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринку.

Тому метою антикризового управління є розробка та
реалізація заходів, що спрямовані на попередження ви-
никнення негативних явищ. Більшість підприємств Украї-
ни перебувають у кризовому або передкризовому ста-
новищі, що спричинено негативним впливом факторів
ринкового середовища. Саме тому використання анти-
кризового управління забезпечить їх фінансово-вироб-
ниче оздоровлення та розвиток в найбільш сприятливо-
му режимі. Проте ефективність використання антикри-
зового управління залежить від своєчасного виявлення
слабких місць, загроз, ризиків у діяльності підприємств.

За умови використання антикризового управління
підприємства мають можливість швидко пристосовува-
тися до існуючих загроз, що спричинені впливом зов-
нішнього середовища, а також нейтралізувати дію
внутрішніх факторів, впроваджувати антикризові мето-
ди. Підтвердженням доцільності використання антикри-
зового управління є проведений аналіз збитковості
підприємств України (рис. 1).

Таблиця 1. Існуючі підходи до визначення поняття

"антикризове управління"

Джерело: складено на основі [1—3; 7; 9; 12].

Автор Трактування визначення 
Василенко В.О. [1] Антикризове управління – це управління, що 

спрямоване на передбачення небезпеки виникнення 
кризового явища, аналіз його симптомів і усунення 
загроз появи кризових ситуацій, а в разі їх 
виникнення – аналіз і прийняття оптимальних заходів 
її ліквідації з найменшими втратами та негативними 
наслідками 

Бланк І.А. [2] Антикризове управління – система, яка складається із 
сукупності методів, принципів, функцій щодо 
розробки управлінських рішень, які спрямовані на 
попередження виникнення фінансових криз, їх 
нейтралізацію та зменшення їх негативних наслідків 

Лігоненко Л.О. [3] Антикризове фінансове управління – це безперервний 
процес виявлення ознак кризи та реалізація 
генерального плану недопущення поширення 
кризових явищ та стагнації розвитку підприємства, 
який здійснюється протягом усього періоду його 
функціонування 

Терещенко О.О. [7] Антикризове управління – це складова частина 
менеджменту підприємства, що використовує його 
кращі прийоми, інструменти та засоби, які 
орієнтуються на запобігання можливим ускладненням 
у діяльності підприємства, забезпечення його 
стабільного та успішного господарювання 

Туленков Н.В. Будь-яке управління підприємством повинно бути 
антикризовим 

Стешенко. О.Д [12] Антикризове управління – це система управління, яка 
спрямована на вирішення задач інтенсивного 
розвитку підприємства завдяки мобілізації та 
інтенсифікації всіх ресурсів 
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В Україні протягом 2013—2017 рр. частка прибут-
кових та збиткових підприємств не зазнавала істотних
змін, приблизно 70% становили прибуткові підприєм-
ства та 30 % — збиткові. Спостерігається негативна
динаміка протягом досліджуваного періоду до зростан-
ня кількості збиткових підприємств. Найнижчий показ-
ник кількості збиткових підприємств спостерігався у
2015 р., а надалі темпи збитковості почали зростати.

Більш детальна інформація у структурованому ви-
гляді за різними сферами господарства, яка дозволяє
проаналізувати частку збиткових підприємств, наведе-
на на рисунку 2.

У 2017 р. найвищий відсоток збиткових підприємств
спостерігається в галузі мистецтва, спорту і розваг та
становив 44,9% від загальної кількості. В промисловості
частка збиткових підприємств у 2017 р. становила 31%,
що є свідченням погіршення результатів діяльності та
наявності кризових ситуацій. В сільському, лісовому та
рибному господарстві частка збиткових підприємств у
2017 р. була найменшою та склала 10%. Збиткові
підприємства України протягом 9 місяців 2017 р. в ціло-
му склали 30,3% від загальної кількості, що на 3,7%
більше ніж у 2016 р. Таким чином найзбитковішими га-
лузями у 2017 р. є мистецтво, спорт, розваги та відпо-

чинок, транспорт та пошта. В Україні на
2017 р. є 3,5 тис. державних підприємств,
які зруйновані, непереозброєні, працюють
ще на технологіях 1960-70-х років і ледве
працюють та приносять збитки близько 90
млрд грн

За 2013-2017 рр. зменшилася кількість
прибуткових підприємств за їх видами, за
винятком у 2015 р. підприємств, які займа-
ються сільським, лісовим та рибним гос-
подарством та у 2016 р. — сфера фінан-
сових послуг. Найбільші збитки у 2015 р.
отримали підприємства, які займаються
промисловістю, будівництвом, фінансо-
вою та страховою діяльністю та операція-

ми з нерухомим майном. Причинами цього є фінансо-
во-економічна криза та нестабільна політична ситуація
в Україні. Проте вже у 2017 р., всі галузі не мають збит-
ку та закінчили 9 місяців з позитивним значенням фінан-
сового результату, але сфера мистецтва, спорту, роз-
ваг та відпочинку має фінансовий результат до оподат-
кування -1059,5 млн грн Фінансовий результат по про-
мисловості за 2016 р. становив -7569,6 млн грн, але си-
туація покращилася та у 2017 р. він є позитивним —
97335 млн грн (рис. 3).

Незважаючи на позитивний фінансовий результат,
все ж таки у 2017 р. значна частка підприємств залиша-
ються збитковими. Чистий збиток великих та середніх
підприємств за видами економічної діяльності у % до
загальної кількості підприємств за 2013—2017 рр. на-
ведено на рисунку 4. Найбільша частка збиткових
підприємств у 2017 р. припадала на мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок і становила 44%, але у 2016 р. їх
кількість склала 39%. У 2017 р. також були збитковими
підприємства, які зайняті операціями з нерухомим май-
ном та їх частка становила 36%. Серед підприємств зай-
нятих транспортом та поштовою діяльністю частка збит-
кових склала у 2016 р. 28% та у 2017 р. — 41%. У 2016 р.
частка збиткових підприємств зайнятих у будівництві
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Рис. 1. Динаміка підприємств, які отримали збиток

у 2013—2017 рр.
Джерело: розраховано за даними [14].
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Джерело: розраховано за даними [14].
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склала 29% та у 2017 р. — 27%, тобто спостерігається
тенденція до скорочення. Щодо промислових
підприємств, то у 2017 р. відбулося зростання кількості
збиткових підприємств на 3,5% проти 2016 р.

За результатами проведеного аналізу рисунків 1, 2, 3, 4
можна відзначити, що спостерігається стрімке зростання
частки збиткових підприємств України. Найбільша кількість
підприємств, які отримали збиток спостерігалась у 2014 р.,
а також можна стверджувати, що негативна динаміка збе-

режеться і надалі, адже статис-
тичні данні щодо 2017 р. про-
аналізовані лише на січень —
вересень даного року.

Виходячи з отриманих ре-
зультатів варто зауважити, що
на промислових підприємствах
існує потреба у використанні
комплексу методів, заходів
щодо налагодження фінансо-
вих результатів діяльності,
тобто антикризового управлі-
ння, яке дозволить скоротити
збитки, підвищити прибут-
ковість, нейтралізувати дію
загроз ринкового середови-
ща, вийти з кризового стану та
своєчасно вирішувати існуючі
проблеми. Серед основних
причин виникнення кризи на
промислових підприємствах

слід визначити: дефіцит капіталовкладень у технічний
розвиток, втрата лідируючих позицій на ринках збуту про-
дукції, зниження рівня інвестиційної привабливості, змен-
шення попиту на продукцію, виробництво однотипної
продукції шляхом застосування застарілих технологій,
погіршення умов доступу до кредитування, високі відсот-
кові ставки, політична, економічна нестабільність,
складність системи оподаткування, відсутність підтрим-
ки з боку органів державної влади.
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Джерело: розраховано за даними [14].
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Треба зазначити, що на промислових підпри-
ємствах майже не запроваджені механізми попе-
редження кризи. На переважній більшості
підприємств діють лише механізми усунення нега-
тивних наслідків кризи та відсутні інтегровані сис-
теми антикризового управління і ризик-менедж-
менту. На цих підприємствах недостатня увага при-
діляється питанню розроблення антикризових про-
грам, які базуються на визначенні можливих ри-
зиків, їх кількісній оцінці та обранні механізмів уп-
равління ними. В свою чергу, ефективність анти-
кризового управління залежить від здатності
підприємства конструктивно реагувати на зміни, які
загрожують його нормальному функціонуванню.

Тому задля своєчасного реагування за заг-
рози, ризики на промислових підприємствах до-
цільним є використання механізму антикризово-
го управління, що складається із сукупності взає-
мопов'язаних етапів (рис. 5).

 Використання даного механізму дозволить
попередити виникнення фінансової кризи, вжи-
ти заходів щодо захисту від дії факторів оточу-
ючого середовища, покращити фінансово-госпо-
дарську діяльність, підвищити рівень фінансової
стійкості, платоспроможності, зміцнити конку-
рентні позиції на ринку. Реалізація даного меха-
нізму має за мету підвищити рівень стабільності
діяльності промислового підприємства, покра-
щити раціональність використання ресурсів, при-
стосуватися до мінливості зовнішнього середо-
вища, вирішити існуючі проблеми та наслідки кризи.

Отже, основна ідея механізму антикризового управ-
ління полягає в швидкому реагуванні на відхилення, роз-
робці заходів щодо їх ліквідації, налагодженні стабіль-
ності розвитку підприємства в довгостроковому періоді.

Для підвищення ефективності антикризового управ-
ління необхідним є комплексне обстеження діяльності
підприємства. В межах даного механізму серед основ-
них заходів антикризового управління діяльністю на
промислових підприємства було виокремлено:

— зменшення витрат;
— жорсткість контролю всіх видів альтернативних

витрат;
— удосконалення організаційної структури;
— підвищення кадрової політики та покращення

безпеки та якості інформації;
— здійснення стратегічного планування;
— діагностика виникнення кризи на ранніх етапах;
— підвищення якості управлінських рішень;
— проведення профілактики кризових ситуацій за

основними напрямами;
— залучення висококваліфікованих працівників;
— врахування іноземного досвіду при розробці анти-

кризових заходів;
— раціональність використання фінансових ресурсів;
— зміцнення конкурентних позицій.
Таким чином, своєчасне впровадження заходів ан-

тикризового управління можливе за умов здійснення
комплексного аналізу кризових явищ на підприємстві
та дозволяє своєчасно передбачити ситуацію банкрут-
ства, виникнення фінансової кризи, підвищити ефек-
тивність антикризового управління.

ВИСНОВКИ
Таким чином, використання антикризового управл-

іння на промислових підприємствах України є доціль-
ним, що підтверджується отриманими результатами
дослідження та має забезпечити послідовність, цілесп-
рямованість, своєчасність прийняття рішень та їх адап-
тованість на всіх стадіях життєвого циклу підприємства.
Збільшення кількості збиткових промислових підпри-
ємств підтвердило необхідність впровадження сформо-
ваного механізму антикризового управління, що скла-
дається із сукупності взаємопов'язаних етапів та дає
змогу покращити фінансово-господарську діяльність,
підвищити рівень фінансової стійкості, конкурентоспро-
можності, усунути негативні наслідки фінансової кри-
зи, розробити способи до ліквідації існуючих загроз.
Було розроблено заходи антикризового управління на
підприємствах, використання яких дозволяє підвищити
ефективність впровадження механізму та забезпечити
фінансове оздоровлення. Створення антикризової про-
грами промислового підприємства буде сприяти
зміцненню положення суб'єктів господарювання в умо-
вах нестабільного зовнішнього середовища і забезпе-
чить їх перехід на інтенсивний тип розвитку.

Перспективою подальшого дослідження є розроб-
ка стратегії антикризового управління на промислових
підприємствах з метою зміцнення їх антикризового по-
тенціалу.
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