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THE CRISIS IN THE DIFFERENT STAGES OF THE LIFE CYCLE OF THE ENTERPRISE:
THE CAUSES AND DIRECTION OF RESPONSE
Досліджено сутність поняття "криза" в науковій літературі та узагальнено сукупність підходів
до її розуміння. На основі аналізу досліджень вчених узагальнено підходи до визначення кризи
та розкрито їх суть. Висвітлено особливості та характерні риси кризових явищ на підприємстві в
залежності від того, на якій стадії життєвого циклу воно перебуває. Узагальнено послідовність
стадій розвитку підприємства і розкрито їх специфіку. Щодо кожної стадії життєвого циклу
підприємства охарактеризовано можливі причини виникнення кризи і запропоновано найбільш
доцільні напрями реагування, які дозволять нівелювати негативний вплив кризи на фінансово)
господарську діяльність суб'єкта господарювання. Досліджено основні методи визначення стадії
життєвого циклу підприємства, висвітлено недоліки і запропоновано напрями їх усунення.
Studied the essence of the concept of "crisis" in scientific literature and generalized a set of
approaches to its understanding. Based on the analysis of research scientists generalized approaches
to determining the crisis and revealed their essence. Highlight the specific features and
characteristics of the crisis at the company, depending on the stage of the life cycle it is. Is generalized
a sequence of stages development of an enterprise and reveals their specificity. For each stage of
the life cycle of an enterprise describes the possible causes of the crisis and proposed directions of
response that will neutralize the negative impact of the crisis on the financial and economic activities
of the company. Studied the basic methods for determining the stage of the life cycle of the company,
highlighted the shortcomings and suggested ways of their elimination.
Ключові слова: криза, життєвий цикл підприємства, стадії життєвого циклу, причини кризи, напрями реа
гування на кризу.
Key words: crisis, lifecycle of enterprise, stage of life cycle, the reasons for the crisis, directions respond to the crisis.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині відбувається процес переорієнтації вітчизняно!
го бізнесу на європейські ринки та стандарти, що вима!
гає нових управлінських рішень, нестандартних підходів.
У вітчизняних підприємств не завжди вистачає досвіду
для успішного функціонування у новому середовищі, що
може призводити до виникнення кризових явищ. Зміни,
що відбуваються в економіці на сучасному етапі підви!
щують ризик виникнення кризи в окремих галузях чи
регіонах, тому питання своєчасного виявлення кризо!
вих явищ та швидкого реагування на них є надзвичайно
актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням проблем виникнення кризи на під!
приємстві, визначення сутності, видів та причин її виник!
нення займалися зокрема такі науковці, як: І.О. Бланк,
І.В. Дацюк, В.С. Домбровський, О.П. Єлець, Ю.В. Ка!
люжна, Л.О. Лігоненко, В.В. Мартинець, О.І. Матюшен!

ко, О.Л. Пластун, Г.В. Ситник, А.М. Ткаченко, І.А. Чор!
новіл. Враховуючи напрацювання вчених з цих питань,
все ж недостатньо висвітленим вважаємо питання ви!
бору найбільш дієвих заходів реагування на кризу, зок!
рема через неврахування стадії життєвого циклу, на якій
перебуває підприємство. У зв'язку з цим, вказана про!
блема потребує подальших досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є причин виникнення кризи на різних
стадіях життєвого циклу підприємства та підбір
найбільш дієвих напрямів реагування для виходу з кри!
зової ситуації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Поняття "криза" — одне з найбільш складних, має
багато змістовних відтінків інтерпретацій та сутнісних
характеристик. У сучасній літературі поняттям "криза
на підприємстві" характеризують різні проблемні фак!
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Таблиця 1. Підходи до визначення кризи
ɉɿɞɯɿɞ ɞɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɡɢ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ

ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɭ

Ⱥɜɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɽ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɚɦɢ ɩɿɞɯɨɞɭ

Ʉɪɢɡɚ — ɰɟ ɩɟɪɟɥɨɦɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ
ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɦɿɧ. ɐɟ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɤɨɠɧɨɦɭ
ɠɢɬɬɽɜɨɦɭ ɰɢɤɥɭ
Ʉɪɢɡɚ ɦɚɽ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɪɭɣɧɿɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ,
ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɣɨɝɨ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ

ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɣ Ⱥ.Ⱦ., ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ ȼ.Ɉ.,
ɋɢɛɿɪɹɤɨɜ ȼ.Ƚ., Ƚɪɟɧɰ Ɍ., əɤɨɜɟɰ ɘ.ȼ.,
Ȼɨɝɞɚɧɨɜ Ⱥ.Ⱥ.
ɒɬɚɧɝɪɟɬ Ⱥ.Ɇ., Ʉɪɭɬɶɤɨ ȼ.ɇ., ɏɿɬ Ɋ.,
Ʌɚɧɤɿɧɚ ȼ.ȯ., ɋ. Ɏɿɲɟɪ, Ʉ. Ɇɚɤɤɨɧɟɥ,
ɋ. Ȼɪɸ., ȱɜɚɧɨɜ Ƚ.ɉ.
Ɇɚɪɬɢɧɟɰɶ ȼ.ȼ.,
Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ.Ɇ.,
Ʌɿɝɨɧɟɧɤɨ Ʌ.Ɉ.,
Ⱦɨɦɛɪɨɜɫɶɤɢɣ ȼ.ɋ.

Ʉɪɢɡɚ ɦɚɽ ɹɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ – ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɭɣɧɚɰɿʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɛɨ ɣ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ –
ɽ ɩɨɲɬɨɜɯɨɦ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ
ɡɦɿɧ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɹɤɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɱɚɫ ɧɚ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɪ

Джерело: узагальнено та доповнено автором на основі [3, 6, 7—9].

тори в діяльності підприємства від простих перешкод у
функціонуванні підприємства через організаційні нега!
разди до повного знищення підприємства [1, с. 10].
У перекладі з грецької "crisis" означає "перелом",
тобто будь!яка якісна зміна процесу, перехід від існую!
чого положення до іншого, істотно відмінного за основ!
ними параметрами [2, c. 61].
Криза — об'єктивний процес якісних та кількісних
змін, які, зазвичай, призводять до потенційно негатив!
них результатів діяльності у разі неспроможності під!
приємства адаптуватися до нових умов та розвиватися
або, при успішному менеджменті, до позитивної оптим!
ізації діяльності організації, якщо існують можливості,
час на реагування та прийняття відповідних мір [3, с.
122].
Деякі автори [4] фінансову кризу підприємства роз!
цінюють як "одну з найбільш серйозних форм порушен!
ня його фінансової рівноваги, що відображає циклічно
виникаючі протягом його життєвого циклу під впливом
різноманітних факторів протиріччя між фактичним ста!
ном його фінансового потенціалу й необхідним обся!
гом фінансових потреб, що несе найнебезпечніші по!
тенційні загрози його функціонуванню".
Американські науковці [5] категорію "криза" роз!
глядають як подію, що створює загрозу для репутації
компанії або для продовження її функціонування, яка
породжує певні наслідки незалежно від розмірів ком!
панії, якості управління, галузі чи локації, у якій вона
перебуває.
Отже, криза як економічна категорія розглядаєть!
ся зазвичай як складний загострений стан, різкий пере!
лом або занепад. Серед науковців існує три підходи до
визначення кризи [1—9], які наведені у таблиці 1.
Нам найбільше імпонує третій підхід, оскільки кри!
за — явище системне і не може приносити для підприє!
мства лише негативний руйнівний вплив. За умови вміло!
го управління кризовий період можна розглядати як пе!
реломний момент на шляху до подальшого успішного
розвитку і розквіту. Це стає можливим при умові вчас!
ного реагування на ранні прояви кризи з урахуванням
стадії життєвого циклу підприємства та фази розвитку
кризи.
У дослідженнях проф. Л.О. Лігоненко [8] було вве!
дене поняття "життєвий цикл організації", який розгля!
дається як сукупність п'яти фаз розвитку (еволюції),
кожна з яких закінчується революційною кризою. Ви!
знано, що розвиток підприємства можливий лише за
умови подолання кризових явищ, що виникають на
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відповідному етапі розвитку, шляхом необхідного ко!
ригування системи управління підприємством. У цьому
контексті розглянемо особливості криз, що виникають
на різних етапах розвитку підприємства для визначен!
ня найбільш дієвих заходів їх подолання.
Науковцями розроблено багато моделей життєво!
го циклу організації, що відрізняються як кількістю
стадій, так і їх змістом. Зупинимося на характеристиці
стадій життєвого циклу підприємства, яку пропонує
В.С. Домбровський [9], оскільки вона достатньою мірою
деталізована і містить грунтовно висвітлені особливості
кожної із стадій. Науковець виділяє такі стадії життєво!
го циклу підприємства: народження ідеї, старт, зростан!
ня, стабілізація, експансія, спад, вихід.
І. Народження ідеї — підприємство існує тільки у
вигляді ідеї. Здійснюється вибір організаційно!право!
вої форми господарювання, підбір персоналу, прове!
дення попередніх досліджень і т.д. Основною задачею
є розробка бізнес!плану, який дозволить підприємцю
оцінити свої шанси на успіх, а також підготуватися до
можливих труднощів.
II. Старт. На цій стадії підприємство вже зареєстро!
ване і здійснюється проведення необхідних досліджень
і розробок, пошук коштів для фінансування первинних
витрат на оренду або покупку приміщень, устаткування
і т.п. Витрати ростуть, у той же час потрібен деякий про!
міжок часу для досягнення беззбитковості. Важливу
роль на цій стадії виконує оборотний капітал, оскільки
практично всі грошові кошти йдуть на придбання основ!
них фондів, які поки не приносять прибутку.
III. Зростання — підприємство рухається від збит!
ковості до прибутковості, проте витрати все ще зрос!
тають, а обсяг доходів недостатній для їх покриття.
На стадії зростання відбувається укріплення станови!
ща підприємства на ринку і перешкодою на цьому
шляху можуть стати адміністративні бар'єри. Стадія
зростання потребує спрямування зусиль на отриман!
ня стабільних прибутків, пошук додаткових джерел
залучення фінансових ресурсів і утримання стійких
ринкових позицій. Важливу роль відіграє кадрова
політика.
IV. Стабілізація. Це найменш проблемний етап роз!
витку підприємства, вважає В.С. Домбровський, на яко!
му мале підприємство може розраховувати на отриман!
ня необхідного фінансування у банків, виручка дозво!
ляє покривати більшу частину витрат. Особлива увага
при цьому має бути спрямована на розрахунок посиль!
них темпів зростання продаж.

Інвестиції: практика та досвід № 4/2016
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Таблиця 2. Причини виникнення кризи та напрями реагування на неї залежно від стадії
життєвого циклу підприємства
ɋɬɚɞɿɹ
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ
ɰɢɤɥɭ
ɇɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
ɿɞɟʀ

Ɇɟɬɚ ɿ ɰɿɥɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȼɢɠɢɜɚɧɧɹ. ȼɢɯɿɞ ɧɚ
ɪɢɧɨɤ

ɉɪɢɱɢɧɢ ɤɪɢɡɢ

ɇɚɩɪɹɦɢ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɪɢɡɭ

ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ.
ȼɢɫɨɤɿ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ. ɇɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ
ɇɟɩɪɨɡɨɪɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ;
ȼɢɫɨɤɿ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɛɚɪ'ɽɪɿɜ;
ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɤɚɞɪɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ;
ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɛɭɬɭ.
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ

Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɩɨɪɨɞɠɭɽ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɡ ɧɢɯ: ɤɪɟɞɢɬɧɿ
ɝɚɪɚɧɬɿʀ, ɰɿɥɶɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɝɪɚɧɬɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɋɬɚɪɬ
Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɛɪɚɤ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ,
(ɞɢɬɢɧɫɬɜɨ) ɩɪɢɛɭɬɨɤ. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢ ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ, ɩɨɲɭɤ ɞɠɟɪɟɥ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ
ɧɚɜɢɱɨɤ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɮɿɪɦɨɸ, ɤɚɞɪɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɧɚɛɭɬɬɹ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɉɪɢɫɤɨɪɟɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
(ɸɧɿɫɬɶ)
ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɿ
ɨɛɨɪɨɬɧɢɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɭɬɭ (ɪɟɤɥɚɦɚ,
ɩɪɢɛɭɬɤɭ. Ɂɚɯɨɩɥɟɧɧɹ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ).
ɫɜɨɽʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɢɧɤɭ
ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ, ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɩɿɥɶɝɨɜɟ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɥɶɝɨɜɟ
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
ɋɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɉɨɫɬɿɣɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ
ɉɨɫɬɿɣɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɪɢɧɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ.
(ɪɚɧɧɹ
ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
ɦɟɬɨɞɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. ȼɢɫɨɤɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɰɿɧɚɦɢ. Ƚɧɭɱɤɚ ɡɛɭɬɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɪɟɤɥɚɦɚ,
ɡɪɿɥɿɫɬɶ)
Ⱦɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɿ ɫɟɪɜɿɫɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɢɬɪɚɬɢ. ȼɭɡɶɤɢɣ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ
ɫɩɟɤɬɪ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɫɥɹɩɪɨɞɚɠɧɨɝɨ
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɨɜɚɪɿɜ.
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ
ȿɤɫɩɚɧɫɿɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɿɦɿɞɠ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɚ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɮɿɪɦɢ, ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡɿ
(ɡɪɿɥɿɫɬɶ)
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ ɡɛɚɪɢɧɤɭ. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɿɫɥɹɩɪɨɞɚɠɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ, ɚɤɰɿʀ ɬɚ
ɥɚɧɫɨɜɚɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ.
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɡɿ
ɡɧɢɠɤɢ. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ
Ɂɦɿɰɧɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ,
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɠɟ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɜɨ- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ
ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ ɦɿɠ ɜɥɚɫɧɢɦ ɿ ɩɨɡɢɤɨɜɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ,
ɽɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ.
ɨɬɠɟ, ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɽ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ, ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ
ȼɢɫɨɤɿ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
ɩɨɬɨɤɚɦɢ, ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɿ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɢɠɨɤ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɪɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ.
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝ. ɉɪɢ ɡɦɿɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɽ
ɉɚɞɿɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɯɟɞɠɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɧɚ ɰɶɨɦɭ
ɟɬɚɩɿ ɽ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ
ɋɩɚɞ
Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ.
ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɂɚɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ,
(ɫɬɚɪɿɧɧɹ)
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶ- ɇɢɡɶɤɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ.
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
Ɂɚɫɬɚɪɿɥɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ ɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɸ. ɉɪɨɞɚɠ ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ,
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȼɢɫɨɤɚ ɩɥɢɧɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɿɜ.
ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɥɿɡɢɧɝ. Ʉɚɞɪɨɜɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ȼɬɪɚɬɚ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɥɚɧɨɤ. ɉɨɲɭɤ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ
ȼɢɯɿɞ
ȼɢɠɢɜɚɧɧɹ. ɉɨɲɭɤ
ɋɤɪɭɬɧɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.
Ⱦɥɹ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɞɚɠ ɚɤɬɢɜɿɜ
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ Ⱦɟɮɿɰɢɬ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ.
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɋɚɧɚɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. ɇɟɱɿɬɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɭɞɨɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɚɧɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɉɪɨɞɚɠ ɜɫɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ
ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɉɨɲɭɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɇɟɜɞɚɥɢɣ ɜɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɿ
ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ȼɪɚɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.
ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɭɦɨɜɢ.
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɇɟɜɞɚɥɢɣ ɜɢɛɿɪ ɧɚɩɪɹɦɿɜ
ɉɨɲɭɤ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɩɟɪɟɨɡɛɪɨɽɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɨɜɿ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ
ɿɞɟʀ ɳɨɞɨ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɧɨɜɿ
ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɨɳɨ
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V. Експансія. На стадії експансії для розширення і
подальшого розвитку підприємству необхідні нові ос!
новні фонди, для закупівлі яких залучаються додаткові
фінансові ресурси. Якщо підприємство працює в секторі
економіки, що росте, то з часом воно може перетвори!
тися на акціонерне товариство. Може здійснюватися ос!
воєння додаткових видів діяльності або нових видів про!
дукції, які є доповненням до основного виду діяльності.
VI. Спад — етап розвитку підприємства, на якому
відбувається зменшення попиту на продукцію (послуги),
падіння обсягів продажів, доходів. Для цього етапу ха!
рактерним є негативний чистий грошовий потік, що веде
за собою необхідність скорочення витрат при одночас!
ному намаганні зберегти мінімально необхідний рівень
доходів. Виникає необхідність зміни стратегії розвит!
ку, пошук креативних ідей щодо переорієнтації вироб!

ництва, зміни напряму діяльності всього підприємства.
На цій стадії можливі два варіанти розвитку подій:
1) підприємство завершить власну діяльність;
2) підприємству необхідно буде розпочинати все з
самого початку (тобто з другого етапу).
VII. Вихід (ліквідація). Підприємство або припиняє
свою діяльність (банкрутство), або власник продає свій
бізнес.
Частина науковців виділяють стадію відродження [7].
На цій стадії здійснюється пошук додаткових імпульсів у
діяльності підприємства, технічне переозброєння вироб!
ництва, пошук нових інвесторів, партнерів, постачаль!
ників, впровадження нових технологій тощо.
Таким чином, після стадії спаду може виникати ста!
дія відродження, яку В.С. Домбровський розглядає не
як окремий етап розвитку підприємства, а як початок
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Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɞɿʀ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

Ɇɟɬɨɞ
ɧɚɣɦɟɧɲɢɯ
ɤɜɚɞɪɚɬɿɜ

ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɽ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ ɱɚɫɨɦ. Ɇɨɦɟɧɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ
ɨɞɧɿɽʀ ɫɬɚɞɿʀ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɬɨɱɤɚɦɢ:
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 0 (ɫɬɚɞɿɹ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ); ɞɪɭɝɚ
ɩɨɯɿɞɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 0 (ɩɨɱɚɬɨɤ ɫɬɚɞɿʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ); ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɤɨɪɟɧɹ ɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɲɚ ɩɨɯɿɞɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 0 (ɩɟɪɟɯɿɞ
ɧɚ ɫɬɚɞɿɸ ɡɚɧɟɩɚɞɭ)

Ɇɟɬɨɞ
ɞɢɫɩɟɪɫɿɣɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭ

ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɜɢɪɭɱɤɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɞɜɿ ɜɢɛɿɪɤɢ: ɡ ɩɟɪɲɢɯ
ɩ'ɹɬɢ ɡɧɚɱɟɧɶ ɬɚ ɩ'ɹɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ. Ɋɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɞɜɨɦɚ
ɜɢɛɿɪɤɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɣ Ɏɿɲɟɪɚ, ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɡ ɬɚɛɥɢɱɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ. əɤɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɧɲɟ ɜɿɞ ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ, ɬɨ
ɩɟɪɲɚ ɜɢɛɿɪɤɚ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɽ 1-ɲɟ – 6-ɬɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɞɪɭɝɚ - 7-ɦɟ - 11-ɬɟ. ɉɪɨ ɡɦɿɧɭ ɫɬɚɞɿɣ ɫɢɝɧɚɥɿɡɭɽ
ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɞ ɬɚɛɥɢɱɧɢɦ

Ɇɟɬɨɞ
ɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɮɭɧɤɰɿʀ
ɜɢɬɪɚɬ

ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɜɢɪɭɱɤɨɸ ɜɿɞ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɡ ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ ɝɪɚɮɿɤɚ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɧɚ
ɹɤɨɦɭ ɬɨɱɤɚ ɭ ɹɤɿɣ ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɞɨɯɨɞɚɦ ɨɡɧɚɱɚɽ
ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɫɬɚɞɿʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ ɪɿɜɧɿɫɬɶ ɩɨɯɿɞɧɨʀ
ɩɟɪɲɨɝɨ ɿ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɭɥɸ – ɞɨ ɫɬɚɞɿʀ ɫɬɚɪɿɧɧɹ

Ⱥɧɚɥɿɡ
ɞɢɧɚɦɿɤɢ
ɜɢɬɨɪɝɭ

ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɜɢɬɨɪɝɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɬɨɪɝɭ ɞɨ ɣɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɜ ɬɨɱɰɿ ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ. Ɂɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ
ɫɬɚɞɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɚɞɿʀ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ

ɋɬɚɞɿɸ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ:
ɞɨɯɨɞɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɦɟɧɲɿ ɚɛɨ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɡɦɿɧɧɢɦ ɜɢɬɪɚɬɚɦ –
ɫɬɚɞɿɹ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ;
- ɜɢɪɭɱɤɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɡɦɿɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɚɥɟ ɦɟɧɲɚ
ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɨɝɭ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ – ɫɬɚɞɿɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ;
- ɜɢɪɭɱɤɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɪɿɝ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ – ɫɬɚɞɿɹ ɡɪɿɥɨɫɬɿ;
- ɜɢɪɭɱɤɚ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨɪɨɝɭ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ – ɫɬɚɞɿɹ ɡɚɧɟɩɚɞɭ

Рис. 1. Основні методи визначення стадії життєвого циклу,
на якій перебуває підприємство
Джерело: [10].

нового життєвого циклу фірми починаючи з другого
етапу — старт. На нашу думку, стадія відродження по!
дібна за своєю сутністю до стадії старту, відмінністю є
те, що новий виток життєвого циклу підприємства фор!
мується з урахуванням минулих напрацювань, досвіду,
напряму діяльності і, відповідно, певної частини ви!
робничого обладнання.
Криза може виникати на будь!якій стадії життєвого
циклу і має свою специфіку, в залежності від якої кері!
вництву підприємства необхідно вірно здійснити вибір
заходів для усунення її проявів. Так, В.С. Домбровсь!
кий щодо кожної стадії життєвого циклу підприємства
виділяє так звані "критичні ризики" — ризики, що, як
правило, призводять до появи глибокої кризи в діяль!
ності суб'єкта підприємництва, в результаті чого він стає
нездатним вести повноцінну фінансово!економічну
діяльність [9].
Щодо критичних ризиків можна сформувати за!
гальні напрями реагування на кризу. Враховуючи мету і
цілі діяльності підприємства на різних стадіях життєво!
го циклу підприємства причини кризи та перелік заходів
реагування на неї можна зобразити наступним чином
(табл. 2).
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Залежно від стадії життєвого циклу підприємства
змінюється мета і основні цілі його діяльності, а отже,
змінюється ефективність конкретних заходів у системі
менеджменту та маркетингу. Тому забезпечення ста!
більного функціонування підприємства неможливе без
постійного вибору управлінських стратегій і тактичних
заходів менеджменту. Поряд з цими змінами на кожно!
му етапі розвитку існують свої "критичні точки" —
найбільш вразливі місця в діяльності підприємства, що
мають найбільший ризик зародження кризи. Врахуван!
ня особливостей конкретної стадії життєвого циклу під!
приємства дозволяє вибрати найбільш дієві напрями ре!
агування на ранні прояви кризи і не допустити її розгор!
тання.
Неправильне визначення кризового поля веде до не!
вірних висновків і дій, що в кінцевому підсумку призве!
де до незахищеності підприємства із загрозою його по!
дальшого банкрутства. Не менш важливе значення має
правильна ідентифікації стадії життєвого циклу, на якій
перебуває підприємство. Для цих цілей науковцями роз!
роблено численні методи, що базуються на різних по!
казниках фінансово!господарської діяльності підприє!
мства (рис. 1). Більшість з таких методів базуються на
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аналізі динаміки виручки від реалізації підприємства як
базового фактора, що сигналізує про зміну стадії його
життєвого циклу.
Як ми можемо побачити, кожен з методів передба!
чає застосування певного математичного та статистич!
ного апарату підрахунків і в якості основного показни!
ка для аналізу враховує зміни виручки від реалізації
продукції підприємства від усіх видів діяльності. Проте
зробити однозначні обгрунтовані висновки на основі
лише одного показника досить складно, тому аналіз
виручки від реалізації варто доповнювати іншими показ!
никами такими, як чистий грошовий потік, коефіцієнти
ліквідності, аналіз витрати!виручка!прибуток тощо. Та!
кож враховуючи вітчизняні реалії варто брати до уваги
зміни зовнішніх умов функціонування підприємства, які
можуть суттєво вплинути на виручку і рентабельність
(політична ситуація, зміни в системі оподаткування, очі!
кування стосовно змін курсу гривні тощо).

ВИСНОВКИ
На кожному з етапів життєвого циклу виникають так
звані "кризові точки", які при помилках і прорахунках
системи менеджменту можуть стати причиною кризи і в
подальшому банкрутства підприємства. Специфіка кож!
ної стадії життєвого циклу вимагає зосередження уваги
на характерних для неї "кризових точках" та застосу!
вання на цій основі нових підходів до управління діяль!
ністю.
Чітке визначення фази розвитку підприємства дає
масу корисної інформації з точки зору забезпечення
його стабільної та ефективної діяльності. Зокрема, пра!
вильне визначення стадії життєвого циклу може надати
підприємству інформацію про його типові ризики та
методи боротьби з ними. Встановлення причин кризи з
урахуванням фази розвитку підприємства дозволяє виб!
рати найбільш доцільні заходи реагування на неї, а отже,
не лише подолати складний період, не втративши свій
потенціал, а й використати цей час для запровадження
позитивних змін, впровадження інновацій, розширення
виробництва, укріплення ринкових позицій.
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