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Останні тенденції в економіці країни значно актуалізували дослідження, спрямовані на подолання 
фінансової кризи. Тому потреба у розробленні ефективної системи діагностики й запобігання банкрутству 
актуальна. У статті розкрито стратегія виходу підприємства з кризи. Розглянуто механізм планування й 
реалізації стратегії антикризового управління на підприємстві. Запропоновано системний підхід антикри-
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Постановка проблеми. Макроекономічна 
нестабільність призвели до виникнення й 

поглиблення кризових явищ на підприємствах. 
За останні роки склалась стійка тенденція зрос-
тання кількості неплатоспроможних та збанкру-
тілих підприємств практично в усіх сферах на-
ціональної економіки. Це пояснюється тим, що на 
сучасному етапі, підприємства знаходяться під 
постійним впливом зовнішніх та внутрішніх фак-
торів: нестабільність економіки в державі, низь-
ка ефективність, відсутність дієвих стимулів під-
приємницької діяльності, інфляційні катаклізми, 
низький рівень конкурентоспроможності.

З огляду на це, виникає потреба у формуванні 
фінансової стратегії підприємства з метою запо-
бігання та ліквідації загроз фінансовій безпеці, 
швидкого усунення наслідків з метою мінімізації 
їх негативного впливу на підприємство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ме-
тодичні рекомендації щодо виявлення ознак не-
платоспроможності підприємства та ознак дій з 
приховування банкрутства, фіктивного банкрут-
ства чи доведення до банкрутства спрямовані у 
дослідженнях таких науковців: Багацького В.М., 
Бланка І.О., Бороноса В.Г., Василенка В.О., Драба-
ніча А.В., Квасницької Р.С., Копилюк О.І., Коліс-
ника М.К., Кривов'язюка І.В., Кривущенко М.В., 
Мішеніної Н.В., Островської О.А., Пластун О.Л., 
Пісьмарченко Л.М., Подольської В.О., Распопо-
ва Р.С., Рязаєвої Т.Г., Скібіцького О.М., Татарен-
ко Н.М., Терещенка О.О., Хандій О.О. Шмать-
ка В.Г., Шморгуна Н.П., Череп А.В. та інших.

Проте серед науковців немає єдиної думки 
щодо системного підходу здійснення антикризо-
вого управління. Тому дана тема потребує додат-
кового дослідження щодо методологічного змісту 
антикризової діяльності підприємства.

Мета статті – дослідження механізму плану-
вання й реалізації стратегії антикризової діяль-
ності підприємства та пропозиції щодо системно-
го підходу здійснення антикризового управління.

Виклад основного матеріалу. Зміст антикри-
зового фінансового управління підприємством 
полягає не тільки в ліквідації зовнішніх ознак та 
недопущенні подальшого поглиблення кризи, а у 
відновленні здатності підприємства як мікроеко-
номічної системи до самоорганізації.

Будь-яке комерційне підприємство на Украї-
ні веде господарську діяльність і розвивається в 
умовах твердої конкуренції й нестабільного зо-
внішнього середовища. У таких умовах загострю-

ється необхідність у веденні обліку діяльності 
підприємства й зокрема в діагностиці його перед-
кризових і кризових станів. Своєчасне виявлення 
негативних тенденцій у діяльності суб'єкта гос-
подарювання – це застава його конкурентоздат-
ності й життєдіяльності. Інститут банкрутства є 
предметом державного регулювання в силу не-
гативних наслідків діяльності неспроможних під-
приємств. Ці негативні впливи характеризуються 
наступними моментами [2]:

– фінансово неспроможне підприємство зни-
жує загальний потенціал економічного розвитку 
країни за рахунок того, що генерує серйозні фі-
нансові ризики для успішно працюючих підпри-
ємств – його партнерів;

– воно ускладнює формування дохідної час-
тини державного бюджету й позабюджетних 
фондів;

– через скорочення обсягу своєї господарської 
діяльності у зв'язку з фінансовими труднощами, 
такі підприємства викликають скорочення чи-
сельності робочих місць.

Механізм планування й реалізації стратегії 
антикризового розвитку, заснований на теорії 
управлінського циклу, являє собою процес під-
готовки управлінських рішень, що складається 
зі строго визначеної послідовності етапів Даний 
механізм містить у собі такі основні етапи:

– обґрунтування системи ключових стратегіч-
них індикаторів антикризового розвитку підпри-
ємства;

– обґрунтування способів оцінки ключових 
стратегічних індикаторів;

– розробку методики обґрунтування «критич-
них» значень системи ключових стратегічних ін-
дикаторів антикризового розвитку підприємства;

– розробку алгоритму вибору типу антикри-
зової стратегії розвитку підприємства [1].

Механізм дозволяє здійснювати підготовку 
стратегічних антикризових управлінських рі-
шень, що стабілізують діяльність підприємства 
(рис. 1).

Відмінними рисами механізму є:
– його застосовність винятково на стадії реа-

лізації основної стратегії;
– включення двох циклічних алгоритмів: ви-

бору стратегії подолання кризи (в оперативному 
режимі), вибір стратегії недопущення кризи (у 
стратегічному аспекті);

– проведення діагностики передкризового стану 
підприємства, що підсилює превентивну функцію 
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антикризового керування, використання прогнозу-
вання системи ключових стратегічних індикаторів 
антикризового розвитку підприємства [5].

Ідентифікація негативних параметрів зовнішнього і 
внутрішнього середовища підприємства

Прогнозування наслідків впливу негативних чинників на 
підприємстві

Оцінка потенціалу подолання кризи

Формування стратегії антикризової діяльності 
підприємства

Розробка та реалізація антикризової програми 
підприємства 

Оцінка ефективності антикризової діяльності 
підприємства.

Рис. 1. Етапи антикризової діяльності підприємства
Джерело: [1].

На рис. 2 подано програму комплексу заходів 
тактичного характеру щодо здійснення антикри-
зової діяльності підприємства [4].
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Рис. 2. Комплекс оперативних заходів реалізації 
антикризового управління підприємством

Джерело: [4]

Перехід до випереджаючого антикризового 
управління підприємством треба будувати на 
розробці стратегічного плану розвитку підпри-
ємства; активній маркетинговій та збутовій по-
літиці; впровадженні нових технологій управ-
ління фінансами; здійсненні діагностування 
фінансового стану підприємства і доведенні його 
результатів до власників, потенційних інвесто-
рів та кредиторів.

Модель відображає складний взаємопов’язаний 
комплекс заходів як стратегічного, так оператив-
ного характеру, кожен з яких підпорядковується 
єдиній меті, цілям і завданням, пов’язаних з ре-
алізацією антикризової програми підприємства, 

а її елементи можуть мати як затісний, так і на-
ступальний характер, використання яких дозво-
лить виробничому підприємству в кризових умо-
вах не тільки розв’язати проблему виживання, 
але й реалізувати перспективу сталого росту 

Однак антикризові заходи мають реалізову-
ватись не тільки тоді, коли криза вже руйнує 
бізнес, а й для профілактики, систематично. 

Для виконання питання про запобігання криз 
і банкрутства суб'єкта господарювання в першу 
чергу ставиться завдання діагностики кризових 
станів підприємства. На даний момент економіс-
тами виділені деякі методики діагностики бан-
крутства. У загальному випадку для її проведен-
ня роблять обчислення певної групи показників, 
що характеризують загальне й, зокрема, фінан-
сове становище підприємства. Далі залежно від 
значень цих показників судять про положення 
справ. Ці показники можна розглядати або окре-
мо, або обчислюючи один інтегральний показник.

Але ці методи враховує тільки кількісні показ-
ники. Однак на приближення банкрутства вплива-
ють і якісні показники. B якості приклада можна 
привести рекомендації Комітету з узагальнення 
практики аудирування (Великобританія) [3]. Від-
повідно до цих рекомендацій всі ознаки можливо-
го банкрутства діляться на дві групи. До першої 
відносяться показники, що свідчать про можливі 
фінансові ускладнення в майбутньому. До другої 
відносяться ті, які говорять про можливості різ-
кого погіршення положення справ у майбутньому. 
Перевіряючи дане підприємство на ці ознаки, екс-
перт може зробити відповідні висновки.

В існуючих методах діагностики й прогнозуван-
ня кризових станів відсутній системний підхід. Да-
ний підхід припускає погляд на об'єкт дослідження 
як на систему, що є елементом іншої системи і як 
елемент, який підкоряється законам і динаміці цієї 
надсистеми. Крім того, будь-яка система склада-
ється із внутрішніх елементів або підсистем, вза-
ємодіючих один з одним, що приводить до певної 
динаміки всієї системи, обумовленої цією взаємоді-
єю й впливом зовнішнього середовища.

У повному аналізі економічних показників 
конкретного підприємства ці недоліки зніма-
ються, і підприємство розглядається системно й 
комплексно. Однак, тому що цей аналіз прово-
дять експерти, з'являються інші проблеми: біль-
ша складність повного аналізу й суб'єктивність 
у висновках. Складність обумовлена більшою 
кількістю показників, їхнім взаємозв'язком, вза-
ємовпливом і неоднозначним впливом на загаль-
ний фінансовий стан підприємства. Погрішності 
в загальній оцінці ситуації, власні погляди екс-
пертів на ті або інші аспекти, які не завжди є 
вірними, привносять елементи суб'єктивності в 
оцінку ситуації.

Системний підхід припускає погляд на під-
приємство як на динамічну інерційну систему, 
що функціонує в умовах динамічної системи ви-
щого порядку – ринку. Будучи частиною ринку, 
підприємство взаємодіє з ним за допомогою ін-
формаційних і матеріальних потоків. На рисунку 
3 надана діаграма взаємовпливу підприємства і 
його зовнішнього середовища.

Метою аналізу є моделювання поводження 
підприємства, що веде господарську діяльність 
в умовах зовнішнього середовища. Як об'єкт 
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спостереження підприємство характеризуєть-
ся набором параметрів – змінні стану (Х). До 
складу підприємства входить його орган керу-
вання, представлений на діаграмі блоком «Ке-
рівництво». Керівництво впливає на діяльність 
підприємства (β – набір параметрів керування 
підприємством). Далі, підприємство працює в 
умовах ближнього оточення.

Підприємство

Керівництво

Діяльність 
підприємства

Зовнішнє середовище

Зовнішнє середовище
(найближче оточення)

Зовнішнє середовище
(дальнє оточення)

Рис. 3. Діаграма взаємовпливу підприємства  
і його зовнішнього середовища

Джерело: розробка автора

Їхній вплив на діяльність підприємства (γ) обу-
мовлено їхніми інтересами й ризиками висновку 
контрактів. На ухвалення рішення контрагента-
ми впливає інформація, отримана від підприєм-
ства (Х) та положення на ринку (α). Наприклад, 
визначаючи по балансу підприємства його плато-
спроможність, банк ухвалює рішення щодо ве-
личині, строку й оплаті кредиту, наданого його 
клієнтові. Однак це рішення так само залежить 
від ставки Нацбанку та інших зовнішніх умов.

Підприємство та його контрагенти ведуть 
свою діяльність на ринку, що є далеким оточен-

ням підприємства. Це оточення характеризуєть-
ся відносно постійними параметрами, що впли-
вають на роботу суб'єкта господарювання – α. 
Прикладом цих параметрів є: ставка Нацбанку, 
величина інфляції, податкова політика та інше.

Знаючи початкові значення змінних стану, 
вплив зовнішнього середовища і політику ке-
рівництва, ми можемо з певною часткою впев-
неності робити прогнози поводження системи в 
майбутньому. Представивши діяльність підпри-
ємства у вигляді системи рівнянь, ми тим самим 
одержуємо можливість використання величезно-
го апарата теорії динамічних систем і теорії ка-
тастроф для проведення аналізу й прогнозування 
поводження системи. Далі, використовуючи цей 
апарат, можна визначити вплив на поводження 
системи зміни параметрів керування, тобто полі-
тики управління керівництва підприємства.

Висновки та пропозиції. Використання сис-
темного підходу й теорію динамічних систем до 
діагностики банкрутства підприємства дозволяє 
більш точно визначити можливість настання 
банкрутства, пророчити через який проміжок 
часу він може наступити, а також указати при-
чину його настання. Збільшення ефективності 
діагностики й прогнозу приведе до можливості 
зменшення ймовірності банкрутства, а, отже, до 
зменшення його негативних впливів.

Отже, використання системного підходу за-
безпечить вибір правильної та найефективнішої 
стратегії антикризового управління, дотримання 
всіх правил та етапів виходу з кризи гарантує 
довгостроковий успіх підприємства.
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НАПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Аннотация
Последние тенденции в экономике значительно актуализировали исследования, направленные на пре-
одоление финансового кризиса. Поэтому потребность в разработке эффективной системы диагностики 
и предотвращения банкротства является актуальной. В статье раскрыта стратегия выхода предпри-
ятия из кризиса. Рассмотрен механизм планирования и реализации стратегии антикризисного управ-
ления на предприятии. Предложен системный подход антикризисного управления на предприятии.
Ключевые слова: банкротство, финансовый кризис, диагностика банкротства, антикризисное управле-
ние, механизм стратегии антикризисного управления, системный подход антикризисного управления.
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DIRECTIONS OF THE COMPANY OUT OF FINANCIAL CRISIS

Summary
Recent trends of the national economy have considerably actualized the studies focused on overcoming 
the financial crisis. Therefore a need to develop an effective system of diagnostics and prevention of 
bankruptcy is relevant. The article present's the strategy for the overcoming of the company from the 
crisis. There are shown the mechanism of planning and implementation of crisis management strategies at 
the company. It is proposed the systematic approach of crisis management in the company.
Keywords: bankruptcy, financial crisis, bankruptcy diagnostics, crisis management, the mechanism of 
crisis management strategies, systematic approach of crisis management.


