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ВСТУП
Сучасний розвиток вітчизняної економіки супро�

воджується новим етапом реформ, посиленням еко�
номічної глобалізації, зростанням невизначеності та
мінливістю умов господарювання, вимагаючи від
суб'єктів господарювання швидкої та гнучкої реакції
на зміну чинників зовнішнього середовища. Тому
адекватним до зазначених викликів має бути страте�
гічний підхід щодо організації розробки та впровад�
ження системи антикризового менеджменту, що пе�
редбачає впровадження ефективних механізмів уп�
равління, які даватимуть змогу сприйняти зміни, іден�
тифікувати їх і забезпечити відповідну адаптацію гос�
подарської, фінансової та інвестиційної діяльності
[1].

Слід зазначити, що зниження рівня кризових явищ
на підприємствах можливе не лише завдяки покращен�
ню макроекономічних умов господарювання, а й через
збільшення здатності суб'єктів підприємництва в оціню�
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ванні кризового стану та вміння розробляти і реалізо�
вувати найефективніші антикризові управлінські рішен�
ня. Це, в свою чергу, потребує узагальнення теоретич�
них досліджень та досягнення практики антикризового
управління підприємствами, що повинно грунтуватися
на своєчасній діагностиці рівня та причин кризового ста�
ну, а також розробці і реалізації ефективних антикри�
зових програм.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанню аналізу банкрутства підприємств в еко�

номічній науці приділяється значна увага. Це зумовле�
не тим, що банкрутство певного суб'єкта господарюван�
ня призводить до порушення макроекономічної рівно�
ваги; від того, наскільки об'єктивно проведено оцінку
ступеня ймовірності банкрутства підприємства, зале�
жить ціна підприємства, його інвестиційна приваб�
ливість, що також негативно відбивається на економіч�
них інтересах держави.
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Питання сутності, специфіки, завдань та інструмен�
тарію антикризового управління стали предметом нау�
кових досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених,
таких як Е. Альтман, І. Ансофф, С. Бєляєва, П. Грінер,
Р. Таффлер, Р. Хіт, І. Бланк, О. Градов, Е. Уткін, Р. По�
пов, О. Кузьмін, О. Мороз, А. Чернявський, І. Фаріон,
С. Бурий, Л. Лігоненко, В. Гриньова, В. Астахов, А. Гряз�
нова та ін. Таким чином, створено необхідний фунда�
мент для продовження досліджень у напрямі більш по�
вного визначення можливостей та перспектив застосу�
вання системи антикризового управління, а також прак�
тичних підходів до її вдосконалення. Вагомий внесок у
дослідження економіки підприємства в умовах кризи та
в теорію антикризового управління зробили такі відомі
вітчизняні та зарубіжні вчені: І. Булєєв, В. Василенко,
В. Загорський, Г. Іванов, В. Козик, Е. Коротков, В. Кош�
кін, В. Пономаренко, А. Пушкар, О. Терещенко, О. Три�
дід, А. Штангрет та інші. У працях цих авторів значну
увагу приділено питанням ефективності та безпеки ро�
боти підприємства, розробки теорії і практики діагнос�
тування кризового стану та загрози банкрутства під�
приємства.

Незважаючи на велику кількість наукових праць і
значні досягнення в дослідженні кризових явищ на
підприємстві, ряд методологічних та прикладних питань
організації розробки та впровадження системи антикри�
зового менеджменту банкрутства підприємства мають
різний ступінь розробки, не пов'язані в єдину систему
та потребують узагальнення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є систематизація й узагальнення на�

копичених знань щодо визначення та обгрунтування те�
оретико�методологічних і організаційних засад функ�
ціонування механізму антикризового управління та їх
інтерпретація, а також розробка практичних рекомен�
дацій щодо упередження та подолання кризових явищ
на промислових підприємствах.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення
наступних завдань:

— розглянути сутність понять "криза підприємства"
та "антикризове управління", проаналізувати основні
види, характеристики, причини виникнення кризових
явищ у діяльності підприємств;

— дослідити дію цілісного механізму антикризово�
го управління підприємствами;

— дослідити методики проведення діагностики
фінансово�економічного стану підприємства як базової
функції антикризового управління.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Інститут банкрутства є правовим інструментом цив�

ільно�правової відповідальності за неефективну орган�
ізацію роботи підприємств, дозволяє створити умови
для переливу капіталу від неефективних, нерентабель�
них виробництв у прибуткові сфери економічної діяль�
ності, а отже, покликаний оздоровлювати економіку.

Розвиток процедур банкрутства як засобу економ�
ічного оздоровлення має виняткове значення з точки
зору розвитку ринкових відносин. У той же час ефек�
тивне включення механізмів банкрутства гальмується
сьогодні об'єктивними факторами, серед яких: недо�
статня упорядкованість відносин власності, відсутність
системи страхування на випадок банкрутства під�
приємств, нестача бюджетних коштів для запобігання
можливих негативних соціально�економічних наслідків
банкрутства і багато інше.

Існують різні підходи до визначення терміну банк�
рутства, крім того, дослідження показали наявність
різних трактувань антикризового управління, основні
дефініції яких наведено в таблиці 1.

Фактори, які можуть зумовити фінансову кризу на
підприємстві, доцільно поділити на зовнішні та внутрішні
[2]. Розрізняють три види фінансової кризи підприємств
— це стратегічна, криза прибутковості і криза лік�
відності, які ідентифікують три фази розвитку кризово�

Таблиця 1. Визначення термінів "банкрутство" та "антикризове управління"
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го стану підприємства. Кожна з них має свої зовнішні
ознаки.

1 фаза — криза ефективності (прихована криза).
Характерними ознаками цієї стадії є зниження ефектив�
ності діяльності підприємства, яка виявляє себе через
негативну динаміку показників прибутковості обороту
та капіталу, тривалість операційного та фінансового
циклу підприємства, його ринковій вартості та інше.

2 фаза — криза платоспроможності. Характерни�
ми ознаками цієї кризи є періодичний і більш тривалий
дефіцит грошових коштів підприємства для виконання
своїх зобов'язань і фінансування своєї поточної діяль�
ності.

3 фаза — криза рахунків за боргами (загроза банк�
рутства, фінансова неспроможність). Поглиблення кри�
зи платоспроможності обумовлює виникнення ситуації,
за якої підприємство не може задовольнити вимоги
своїх кредиторів протягом певного часу. Це спонукає
кредиторів до суворого захисту своїх справ шляхом
порушення справи про банкрутство до об'єкту підприє�
мницької діяльності.

Оцінку ідентифікації фаз кризи вітчизняних під�
приємств необхідно здійснювати з урахуванням особ�
ливостей їх діяльності, впливу ендогенних та екзоген�
них факторів. Однак, про стан економіки країни можна
також робити висновки за результатами аналізу фінан�
сових результатів діяльності підприємств України. Ди�
наміку фінансових результатів діяльності промислових
підприємств України та Дніпропетровської області на�
ведено в таблиці 2. Результати розрахунків, здійснених
за даними Держкомстату України (без урахування ре�
зультатів діяльності малих підприємств, бюджетних ус�
танов, НАК "Нафтогаз України", ДК "Укртрансгаз", ВАТ
"Укртранснафта", ЗАТ АК "Аеросвіт"), свідчать про те,
що частка збиткових вітчизняних підприємств є досить
великою.

Протягом 2000—2007 років їх питома вага скоро�
чувалась з 42% до 33%. У 2008 році частка збиткових
підприємств становила 41,3%, в 2009 році — 40,3%, а
в 2010 році — 41,8% і загальні обсяги їхніх збитків до
2010 року зростали. У 2011 році частка збиткових
підприємств скоротилась до 34,9%, однак, сума отри�
маних збитків зросла у порівнянні з попереднім роком
більше, ніж на 65% — з 90883,7 млн грн. до 150516,2
млн грн.

Враховуючи результати здійснених розрахунків,
можна засвідчити кризу ефективності діяльності май�
же 40% вітчизняних підприємств. Слід зазначити, що
криза платоспроможності також є характерною для
вітчизняних підприємств. Ми вважаємо, що вона пов'я�
зана з тим, що на сучасному етапі Україна переживає
вплив економічної та фінансової кризи, яка має всеохоп�
люючий характер.

Одним з атрибутів економічної кризи є криза пла�
тежів, яка проявляється в тому, що суб'єкти господа�
рювання не в змозі здійснювати розрахунки за товари,
роботи та послуги. Цей процес супроводжується неви�
рішеними проблемами управління дебіторською та кре�
диторською заборгованістю, яка постала особливо го�
стро, що пов'язано із проблемами несвоєчасних пла�
тежів, повернення боргів у неповному обсязі, виникнен�
ня сумнівних боргів унаслідок світової економічної кри�

зи. Одним з найважливіших показників, які характери�
зують фінансовий стан підприємства, є стан розрахун�
кової дисципліни, що характеризується наявністю деб�
іторської та кредиторської заборгованості і має суттє�
вий вплив на стійкість фінансового стану як окремо взя�
того підприємства, окремого регіону, так і країни в ціло�
му.

З таблиці 3 видно, що протягом 2005—2011 років
сума дебіторської заборгованості українських під�
приємств (без урахування результатів діяльності банків
та бюджетних установ) зростала значними темпами на
20,2% — у 2006 р.; на 79,7% — у 2007 р., на 37,9% —
у 2008 р.

Протягом наступних років темпи зростання дебі�
торської заборгованості українських підприємств ско�
ротились до 15,9% у 2009 р., 18,3% — у 2010 р. та
14,7% — у 2011 р. Однак, починаючи з 2008 року, сума
дебіторської заборгованості українських підприємств
перевищує ВВП: у 2008 році — на 0,7%, у 2009 році —
на 21,1%, у 2010 році — на 20,8%, у 2011 році — на
15,2%.

Темпи росту кредиторської заборгованості при�
близно такі, як і темпи росту дебіторської заборгова�
ності. Протягом 2005—2011 років сума кредиторської
заборгованості українських підприємств (без урахуван�
ня результатів діяльності банків та бюджетних установ)
зростала значними темпами на 15,3% — у 2006 р.; на
79,7% — у 2007 р., на 31,3% — у 2008 р.

Протягом наступних років темпи зростання дебі�
торської заборгованості українських підприємств ско�
ротились до 18,4% у 2009 р., 20,0% — у 2010 р. та
18,5% — у 2011 р. Однак, починаючи уже з 2007 року,
сума кредиторської заборгованості українських
підприємств перевищує ВВП: у 2007 році — на 15,7%, у
2008 році — на 15,3%, у 2009 році — на 41,7%, у 2010
році — на 43,4%, у 2011 році — на 41,27%.

Загалом, за даними Держкомстату України, станом
на 01.01.2012 року обсяг ВВП становив 1302079 млн
грн., дебіторська заборгованість — 1499971,5 млн грн.,
кредиторська заборгованість — 1839503,5 млн грн.

Вважаємо, що така динаміка викликана рядом не�
гативних факторів: погіршенням платіжних можливос�
тей покупців продукції, постійно зростаючою конкурен�
цією, консолідацією посередників збутової діяльності
всередині країни, надзвичайно високими темпами ін�
фляції, яка протягом 2008—2009 рр. стала неконтро�
льованою, невідповідністю між стадіями руху оборот�
ного капіталу підприємств різних галузей. Протягом
2008—2011 років відмічено зменшення темпів зростан�
ня дебіторської та кредиторської заборгованості, що
викликано, в першу чергу, скороченням обсягів виготов�
лення і реалізації продукції підприємств.

Протягом усього аналізованого періоду кредиторсь�
ка заборгованість підприємств значно перевищувала
суми дебіторської заборгованості (рис. 1). Однак, по�
будовані тренди експоненціального згладжування
темпів зростання часток кредиторської та дебіторської
заборгованості у ВВП на 2012—2013 роки мають
невтішні негативні тенденції до їх збільшення.

Для оцінки ефективності управління дебіторської та
кредиторської заборгованостей на підприємствах Ук�
раїни доцільно проаналізувати їх коефіцієнт співвідно�
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шення. Як свідчать розрахунки, зведені у таблиці 3, про�
тягом аналізованого періоду розмір коефіцієнта незнач�
но коливався у межах від 0,80 до 0,87. Однак, даних для
коректної оцінки цього показника недостатньо. Вва�
жається позитивною ситуація перекриття дебіторською
заборгованістю кредиторської заборгованості.

Слід зазначити, що коефіцієнт співвідношення дебі�
торської та кредиторської заборгованостей повинен по�
стійно контролюватись, бо за умов інфляційного знеці�
нення коштів, зниження обсягів виробництва, зростання
цього показника, як це відбувалось у 2008 році, матиме
нищівний вплив на платоспроможність та ліквідність
підприємств та засвідчуватиме, врештірешт, лише пере�
вищення відпускної ціни продукції над собівартістю.

Більш якісну оцінку ефективності управління дебі�
торською та кредиторською заборгованостями на
підприємствах можна отримати визначенням співвідно�
шення періодів їх обороту. В умовах фінансової кризи
зростання невиконаних зобов'язань підвищує імовірність
банкрутства суб'єктів господарювання. Загроза непла�
тоспроможності та банкрутства окремо взятого підприє�
мства пов'язана з фінансовою кризою, під якою розумі�
ють фазу розбалансованої діяльності підприємства та
обмежених можливостей його впливу на фінансові відно�
сини. Розрізняють три фази фінансової кризи:

— фаза, яка безпосередньо не загрожує функціо�
нуванню підприємства (за умови переведення його на
режим антикризового управління);
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Таблиця 2. Фінансові результати діяльності підприємств України
за 2006 — 2012 роки (млн грн.)
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Таблиця 3. Динаміка часток дебіторської та кредиторської заборгованості у ВВП України
протягом 2005—2011 рр.



Інвестиції: практика та досвід № 9/2013128

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

— фаза, яка загрожує подальшому існуванню
підприємства і потребує негайного проведення фінан�
сової санації;

— кризовий стан, який не сумісний з подальшим
існуванням підприємства і призводить до його ліквідації.

 У дисертації на здобуття наукового ступеня канди�
дата економічних наук К.А. Мараховської влучно розк�
рито необхідність прогнозування банкрутства кількіс�
ними і якісними методами [3].

З метою своєчасного діагностування кризових
явищ та можливості виникнення банкрутства у світовій
практиці існують моделі оцінки фінансово�господарсь�
кого стану підприємств, які в свою чергу можливо роз�
ділити на кількісні та якісні. Перші базуються на фінан�
сових даних і включають оперування деякими коефіц�
ієнтами. Найбільш відомими кількісними моделями пе�
редбачення банкрутства є наступні: коефіцієнт Альт�
мана, двохфакторна модель передбачення банкрут�
ства, чотирьохфакторна прогнозна модель, запропо�
нована у 1977 році британським вченим Таффлером,
система показників Бивера, показник Аргенти (А�ра�
хунок), модель Романа Ліса, модель Фульмера, модель
Спрингейта, показник платоспроможності Копана і
Гольдера, узагальнена модель на основі дискримінан�
тної функції.

В якості самостійного методу передбачення банк�
рутства виділяють "якісний" підхід, заснований на вив�
ченні характеристик, притаманних бізнесу, що розви�
вається в напрямі до банкрутства. Якщо для підприєм�
ства характерна наявність таких характеристик, надаєть�
ся експертний висновок про несприятливі тенденції роз�
витку [3].

У ситуаціях, коли підприємству загрожує криза і
керівництву вдалося передбачити імовірність її настан�
ня, необхідна розробка і впровадження ефективної ан�
тикризової стратегії управління для недопущення на�
стання кризи, чи подолання її наслідків і повернення
підприємства до конкурентоздатного стану. Також на
підприємстві потрібно постійно проводити аудиторську
перевірку власного стану задля недопущення його по�
гіршення.

Саме цим питанням присвячено дослідження не�
обхідності розробки і впровадження стратегії анти�
кризового управління, розкриті у дисертації на здо�
буття наукового ступеня кандидата економічних наук
Гайворонської Ю.Є. [4], яка небезпідставно стверд�
жує, що розробка стратегії є ключовим інструментом
антикризового управління, оскільки розробка та
вибір стратегії примушують керівників підприємств
постійно мислити перспективно, роблять підприєм�
ство більш підготовленим до раптових змін та до кри�
зових явищ. Саме антикризове управління є основою
для визначення часу і критеріїв перегляду стратегій
при появі нових можливостей у зовнішньому середо�
вищі та стратегічних загроз. Залежність між антикри�
зовим та стратегічним управлінням буде тим сильні�
шою, чим швидшими будуть зміни в оточуючому се�
редовищі, які вимагають перегляду стратегічного пор�
тфелю.

У результаті розгляду основних положень, прин�
ципів та підходів до антикризового управління в дисер�
таційному дослідженні Гайворонської Ю.Є. розробле�
но цілісний механізм антикризового управління підприє�
мством, виділені його фундаментальні елементи:

Рис. 1. Динаміка темпів змін ВВП України та часток дебіторської і кредиторської
заборгованості у ВВП

* Розраховано за даними Держкомстату України.
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— цілі антикризового управління — забезпечення
функціонування підприємства у зоні економічної без�
пеки, попередження переходу підприємства до кризо�
вої зоні, у критичних випадках забезпечення максималь�
но швидкого та ефективного виходу підприємства з кри�
зової зони;

— принципи антикризового управління — рання
діагностика кризових явищ у діяльності підприємства,
терміновість, адекватність реагування на кризові яви�
ща тощо;

— функції антикризового управління, які розмежо�
вуються відповідно до запропонованих цілей антикри�
зового управління на функції двох окремих взаємопо�
в'язаних видів антикризового управління — передкри�
зового управління та управління в умовах кризи.

Оскільки обидва види антикризового управління
базуються на результатах проведеної діагностики, саме
діагностика є визначальною функцією обох видів анти�
кризового управління, отже, при виборі методичних
основ механізму антикризового управління, в першу
чергу, необхідно приділити увагу методам проведення
діагностики фінансово�економічного стану підприєм�
ства. Діагностика є основою для розробки стратегії фун�
кціонування підприємства як похідної від планової стра�
тегії та адаптивної та адекватної реакції на зміни зов�
нішніх та внутрішніх умов.

Проведені дослідження показали, що в світовій
практиці існує значна кількість різних методів проведен�
ня діагностики. На основі аналізу основних методів про�
ведення діагностики пропонується здійснювати їх кла�
сифікацію залежно від мети проведення (розподіл на
методи проведення експрес�діагностики та методи про�
ведення фундаментальної діагностики).

Слід зазначити, що у нестійкому оточуючому сере�
довищі керівництву підприємств необхідно приділяти
увагу антикризовому управлінню з використанням прин�
ципів стратегічного управління. Ефективність реалізації
антикризової політики напряму залежить від того, на�
скільки вдалу антикризову стратегію було розроблено
з урахуванням усіх особливостей того стану, в якому
перебуває підприємство. У дисертації на здобуття нау�
кового ступеня кандидата економічних наук Проскури
О.Ю. розглянуто можливості реалізації антикризових
програм [5].

Розробку антикризової стратегії необхідно здійс�
нювати на основі обраного напрямку з урахуванням
рівня кризового стану підприємства. З цього погляду
варто виділити стратегію скорочення (для підприємств,
що знаходяться в катастрофічному стані чи глибокій
кризі), стратегію обмеженого росту (для підприємств із
зони легкої кризи) і стратегію зростання (для стійко
працюючих підприємств). Реалізація антикризової стра�
тегії полягає у виборі і використанні діючих внутрішніх
механізмів нейтралізації кризової ситуації на під�
приємстві — антикризових заходів. Сукупність антикри�
зових заходів, спрямованих на управління певним фак�
тором, являє собою антикризову програму, здійснення
якої відбувається за рахунок послідовної реалізації опе�
ративних захисних, оперативних наступальних і стратег�
ічних заходів. Оперативні захисні заходи щодо виходу
з кризового стану не вимагають істотних витрат часу
(1—3 місяця) і залучення додаткових коштів на їх підго�

товку та проведення. Вони мають здійснюватися в рам�
ках "стратегії скорочення". Наступальні оперативні за�
ходи доцільно застосовувати після захисних при
здійсненні "стратегії обмеженого росту". Реалізація
стратегічних заходів вимагає більше часу і залучення
значних додаткових інвестицій. Вони є основою "стра�
тегії зростання".

У системі організаційно�економічних антикризових
заходів важливе місце належить санації — сукупності
заходів, що здійснюються під час проходження справи
про банкрутство з метою запобігання визнання борж�
ника банкрутом та його ліквідації. Упередженню та по�
доланню негативних тенденцій фінансової діяльності
господарюючих суб'єктів сприяє організація системи
раннього упередження та реагування на підприємствах
та у структурі органів місцевого управління, специфіч�
ними функціями якої є діагностика фінансового стану
господарюючого суб'єкта, санація, ризик�менеджмент,
забезпечення фінансової стійкості та відтворювальних
процесів виробництва, сприяє профілактиці кризових
явищ. У той же час, формування інноваційної інфраст�
руктури в нашому регіоні дозволить підвищити ефек�
тивність використання наявного потенціалу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, антикризове управління господарсь�

кою діяльністю підприємства — важливий елемент ан�
тикризового менеджменту, направлений на забезпечен�
ня високого рівня ефективності виробництва, залучен�
ня фінансових ресурсів, платоспроможності, прибутко�
вості, а також стимулювання інвестиційної діяльності, з
метою досягнення підприємством організаційно�госпо�
дарських цілей на всіх етапах його життєвого циклу,
попередження, ідентифікації та подолання кризових
умов здійснення господарської діяльності на основі
власного антикризового досвіду.

Залежність між антикризовим та стратегічним управ�
лінням тим сильніша, чим швидшими є зміни в оточую�
чому середовищі, які вимагають перегляду стратегічно�
го портфелю.
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