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ВСТУП
На теперішній час людство не дійшло в своєму розвит-

ку до епохи, в якій будуть відсутні економічні кризи. Кри-
зові явища мають місце в будь-якій соціально-економічній
системі, чи буде це модель розвитку за К. Марксом — соц-
іально орієнтована економіка, чи за ринковою моделлю.
Криза може розвиватися як на рівні країни, на рівні регіону
чи галузі, так і на рівні підприємства.

АКТУАЛЬНІСТЬ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ОЗНАК
КРИЗИ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО ЦЕ Є
ПІДГРУНТЯМ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НАСТАННЯ КРИЗИ ТА РОЗРОБЛЕННЯ
АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ

Практикою доведено, що період несприятливого роз-
витку можна прогнозувати, та вживати заходів по подолан-
ню або повному анулюванню негативних наслідків.

Підприємство є первинною ланкою всієї економіки,
воно — основа економічного розвитку країни. Настання
кризи на підприємстві несе руйнівний характер як для еко-
номіки в цілому, так і для окремо взятого інвесторів. Тому
класифікація криз на рівні підприємства має важливе зна-
чення для власників та менеджерів підприємств.
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У статті досліджуються фактори, що призводять до появи кризових явищ, оскільки правиль-

на ідентифікація передумов виникнення криз дає змогу підприємству ефективно протидіяти

негативним наслідкам. На основі аналізу та синтезу наукових досліджень вітчизняних та зару-

біжних вчених у роботі сформовано класифікацію факторів, які обумовлюють появу кризових

явищ на мікрорівні. На основі систематизації факторів, які можуть викликати кризові явища,

складено узагальнюючу класифікацією самих криз, яка охоплює біля двадцяти класифікацій-

них ознак криз на підприємстві. В роботі доведено, що кризи на кожному підприємстві мають

індивідуальні характери, набір чинників може відрізняться навіть на однотипних підприємствах.

The article investigates the factors leading to the emergence of the crisis, as the correct

identification of preconditions management enables the company to effectively counteract the

negative effects. Based on the analysis and synthesis of research of domestic and foreign scholars

in the generated classification factors that determine the appearance of the crisis at the micro level.

Based on the systematization of the factors that may cause the crisis , made the most generalized

classification management, covering about twenty classifications management in the enterprise. It

is proved that every enterprise crisis have individual characters, a set of factors can differ even for

the same type of business.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
Класифікацію криз на підприємстві досліджували відомі

економісти: А. Штейнгарт, А. Чернявський, М. Романишин,
В. Козик, О. Андрушко, Е. Коротков, 3. Шершньова, В. Ва-
силенко, А. Жадько, В. Подольська, О. Терещенко, Л. Ліго-
ненко, С. Оборська та інші. Не дивлячись на те, що питання
класифікації криз на підприємстві досліджено досить ши-
роко, класифікаційні ознаки і характеристики криз розпо-
рошені і не мають системного характеру.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є систематизація факторів, що обумов-

люють кризові явища на підприємстві, класифікаційних оз-
нак та видів кризи підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Криза на рівні підприємства — це форма порушення

параметрів життєздатності підприємства, яка проявляє себе
протягом певного періоду, характеризується законо-
мірністю та циклічністю виникнення, обумовлюється нако-
пиченням протиріч у межах господарської системи та в пе-
ребігу її взаємодії з зовнішнім оточенням, має певні наслідки
для можливостей його функціонування та розвитку [1].
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Криза представляє собою характеристику ситуації фун-
кціонування будь-якого суб'єкта як наслідок невизначеності
в його зовнішньому і внутрішньому середовищі [2].

В економічній літературі достатньо уваги приділяється
дослідженню факторів, що призводять до появи кризових
явищ, оскільки правильна ідентифікація передумов виник-
нення криз дає змогу підприємству ефективно протидіяти
негативним наслідкам [3].

У найбільш загальному вигляді кризові явища, обумов-
лені впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, які класифі-
куються за наступними основними причинами їх виникнен-
ня:

— непередбачувані обставини, які настали в зовнішнь-
ому середовищі (зміна політичної ситуації в країні (Пома-
ранчева революція), зміна податкового законодавства
(прийняття Податкового кодексу України), стрибки цін, ко-
ливання валютних курсів (глобальна фінансова криза 2008
року));

— зміна відносин суб'єкта управління з його контра-
гентам;

— зміни в середині суб'єкта управління;
— зміни завдяки науково — технічному прогресу, ре-

зультатом чого є формування нових підходів, поглядів, ор-
ієнтирів [2].

Проаналізувавши роботи Л. Лігоненка, А. Жадько, С.
Рамазанова, С. Іванюти, А. Чернявськьго та А. Штангерта
умовно розподілено фактори на дві групи:

— зовнішні чинники, які не залежать від суб'єкта
управління (складно піддається оцінці політика держави
щодо формування економічної інфраструктури, пріори-
тети в розподілі державних замовлень і т. п.). У роботах
А. Штангерта [3] та А. Жадько [12] наведений розподіл
зовнішніх факторів, об'єднавши їх роботи, отримаємо
більш повну характеристику: загальноекономічні (спад
об'єму національного доходу, сповільнення платіжного
обороту, зростання безробіття), ринкові (зниження
місткості внутрішнього рину, зростання пропозиції товарів
— субститутів, зниження активності фондового ринку) та
інші фактори. Л. Лігоненко [7] та С. Рамазанов [10] до
зовнішніх факторів відносять: збільшення інфляції, недо-
сконалість нормативно-правової бази, коливання на ва-
лютних ринках, політичну нестабільність в державі або в
країнах контрагентів, зниження купівельної спроможності
споживачів, монополізацію ринку, загострення конку-
ренції, появу кризи в галузі чи суміжних галузях, податко-
вий тиск та тиск зі сторони органів управління, загрозу
рейдерства, спади в економіці, слабку банківську систе-
му, спади чи коливання в ринковій кон'юнктурі, недостатній
розвиток науки і техніки, слаборозвинену інфраструкту-
ру, несприятливі міжнародні події, погіршення демограф-
ічної ситуації, природно-екологічні проблеми тощо [11, 3,
13, 7, 10];

— внутрішні фактори, що залежать від суб'єкта управ-
ління (недостатність фінансових коштів на модернізацію
обладнання, низький рівень кваліфікації кадрів, брак дже-
рел достовірної інформації та ін.). На думку Штангерта А.М.
[3] та Жадько А.О. [12] внутрішні фактори появи кризових
явищ підприємства можна поділити на операційні (низький
рівень використання основних засобів, велика частка пос-
тійних витрат в загальних, високий рівень страхових та се-
зонних запасів, недостатньо диверсифікований асортимент
продукції), інвестиційні (неефективний фондовий портфель,

суттєве перевикористання інвестиційних ресурсів) та фінан-
сові (надто велика частка позикового капіталу, висока час-
тка короткострокових джерел залучення позикового капі-
талу, зростання дебіторської заборгованості). Л. Лігоненко
[7], С. Рамазанов [10], С. Іванюта [8] до внутрішніх факторів
зараховують: неефективний процес управління (плануван-
ня, організування, мотивування, контролювання та регулю-
вання), нераціональну організаційну структуру, малоефек-
тивний апарат управління, недостатність ресурсів належної
якості (фінансових, матеріальних, трудових тощо), недо-
статню кваліфікацію працівників, збої у виробничо-техно-
логічних процесах, слабку орієнтованість на інвестиції, не-
достатнє інформаційне забезпечення, низький рівень кор-
поративної культури, збої в процесах постачання і збуту,
неякісні маркетингові дослідження, слабку інноваційну ор-
ієнтованість, незадовільну планово-аналітичну діяльність,
зменшення частки ринку, погіршення фінансово-економіч-
них результатів (збільшення собівартості, зниження показ-
ників ліквідності та рентабельності тощо) та ін. [2, 11, 3, 7,
8, 10].

У повсякденній діяльності всі суб'єкти управління відчу-
вати на собі вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, які не-
обхідно постійно відстежувати і враховувати. При цьому
одним з найбільш важливих інструментів має бути їх пост-
ійний моніторинг [2].

У процесі моніторингу накопичується інформація, за
якою суб'єкт управління обмінюється з зовнішнім середо-
вищем, що дозволяє своєчасно визначати потенційні кри-
зові явища і ситуації. [2]

Романишин М.І. [11] наводить розгорнуту узагальнену
класифікацію факторів, які обумовлюють появу кризи на
підприємстві. Подібна класифікація наведена у С. Кована,
Л. Мокрова [4] та О. Скібітський [5]. На наш погляд, їх буде
доцільно об'єднати в єдину систему (рис. 1) [11, 4, 5].

Основною причиною виникнення кризових явищ
фахівці вважають невизначеність майбутнього розвитку
економіки та виробничих відносин, яка обумовлює склад-
ності у прогнозуванні діяльності суб'єктів господарювання.
Тому більшість фахівців основною якістю топ-менеджера
вважають його здатність передбачати майбутній розвиток
подій. Нами теж підтримується дане твердження, але вва-
жаємо, що топ-менеджери повинні також вміло характери-
зувати дії підприємства й в ретроспективі, тобто робити вис-
новки наскільки успішно було відпрацьовано даний період
[2].

У країні зі стабільною економікою підприємство, кот-
ре відчуває незначні проблеми в розвитку і роботі, має мож-
ливість швидко й "безболісно" вийти з цього стану, за раху-
нок зовнішнього середовища. Але в ситуації, коли зовнішнє
середовище незбалансоване і тяжко прогнозоване, можна
очікувати, що і незначні проблеми переростуть в кризу пев-
ного напряму, чи загальну кризу підприємства. Як приклад,
кожного року 10—20 % малих підприємств потрапляють в
кризові ситуації і в середньому близько 10 % з них пере-
стають функціонувати [2].

Систематизувавши перелік факторів, які можуть впли-
вати на підприємство і викликати кризові явища, вважає-
мо за доцільно провести класифікацію самих криз. Знаю-
чи вид кризи, менеджери підприємства мають можливість
розробити програму, яка буде максимально протидіяти не-
гативним наслідкам кризи, а не проводити заходи "на
осліп".
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Рис. 1. Узагальнена класифікація факторів, що обумовлюють появу кризових явищ на підприємстві
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Продовження таблиці 1.
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О.О. Терещенко [9] за глибиною фінансової кризи ви-
діляє такі її види: стратегічна криза, криза прибутковості та
криза ліквідності. За подібною ознакою Л.О. Лігоненко [7]
виділяє фази розвитку кризи: прихована криза, криза пла-
тоспроможності та банкрутство. Власну думку щодо кла-
сифікації криз мають В.В. Козика та О.Б. Андрушко [13].
Узагальнення підходів цих науковців дало змогу запропо-
нувати такі чотири фази фінансового кризового стану
підприємства: криза прибутковості, стратегічна криза, кри-
за платоспроможності та банкрутство.

У працях В.О. Василенка [6], А.Д. Чернявського [2], Л.О.
Лігоненко [7], В.В. Козика, О.Б. Андрушко [13] та М.І. Романи-
шина [11] визначені класифікаційні ознаки криз на
підприємстві. Дані роботи є узагальненням більшості вітчиз-
няних та зарубіжних праць економістів. На нашу думку доц-
ільно буде проаналізувати їх і звести в єдину систему (табл. 1).

Наведена узагальнююча класифікація охоплює біля
двадцяти класифікаційних ознак кризи на підприємстві.

ВИСНОВКИ
Викладене вище дозволяє зробити висновки:
1. Криза на рівні підприємства має складний, руйнівний

вплив.
2. Криза може проявлятися як "хвороба" одного еле-

менту система, так і комплексно.
3. Виникнення кризи в одному сегменті системи може

зумовити настання кризи і в іншому.
4. Виникнення кризи на кожному підприємстві має інди-

відуальний характер, набір чинників може відрізняться
навіть на однотипних підприємствах.

5. Менеджерам підприємства доцільно проводити ро-
боту з виявлення факторів, які призводять до появи кризи.

6. Витрати на попередження кризи, як правило, менші
ніж витрати на ліквідацію її наслідків.

7. Розроблена нами узагальнююча класифікація на-
дасть можливість менеджерам та власникам підприємств
вчасно ідентифікувати кризу та розробити адекватну анти-
кризову програму.
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