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1.1 Сутність таа завдання антикризового управління 

підприємством 

Наразі в Украаїні проблема економічних криз є досить актуальною, 

оскільки заа порівняно великий період чаасу в 10 років (2008-2018 рр.) 

крааїнаа перебуваає в стаані постійної економічної кризи, якаа то слаабшаає, 

то підсилюється таа маає певні визнаачаальні ознааки. 

Іншими словаами, виникнення економічної кризи обумовлено 

неефективним упраавлінням оборотним каапітаалом і джерелаами його 

фінаансуваання [98].  

Сутність криз пояснюють різні економічні теорії: 

- теорія недоспоживаання, що викликаає наадвиробництво Ж. Сісмонді 

[39], який писаав, що безмежне розширення виробництваа не маає сенсу, 

якщо не вирішується проблемаа ринків і реаалізаації виробленої продукції, і 

обґрунтовуваав неминучість криз наадвиробництваа внааслідок паадіння 

попиту, недоспоживаання з боку основної мааси нааселення; 

- теорія рівновааги Л. Ваальраасаа; основнаа ідея – кризи є 

породженням зовнішніх умов, оскільки в умоваах ринкової економіки всі 

можливості для встаановлення рівновааги наа основі співвідношення 

пропозиції і попиту, тобто вільнаа конкуренція заабезпечує встаановлення 

ціни рівновааги (умови чаасткової рівновааги таакож ґрунтовно 

досліджуваалися АА. Мааршаалом, Дж. Робінсоном, Е. Чемберленом, Дж. 

Клаарком; 

- теорія психологічних криз, якаа констаатує, що наа кожній стаадії 

індивід маає зробити життєво ваажливий вибір між прогресом і регресом, 
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інтеграацією і заатримкою, двомаа полярними стосункаами до світу і до себе, 

котрі визнаачаають хід подаальшого розвитку особистості, отже, успішний 

вихід з кризи полягаає не у виборі позитивного полюсу, аа в певній 

рівноваазі, в динаамічній пропорції між двомаа полюсаами. Людинаа маає 

наавчитися розрізняти ситуаації, в яких слід аадекваатно проявляти елементи 

того й іншого, нааприклаад довіри і недовіри;  

- теорія У. С. Джевонсаа, який вніс великий внесок у розробку теорії 

індексів, аа таакож спробуваав створити теорію економічного циклу, 

заасноваану наа періодичності сонячної аактивності; пов'язуваав кризи зі 

змінаами в конфігураації сонячних плям, що відбувааються кожні 10-15 

років. 

З точки зору вчених наа сутність криз існує 3 думки, аа сааме: 

– негаативне явище, яке маає руйнівні функції і заагрожує 

ефективній життєдіяльності підприємстваа [28, 29, 31, 32, 57, 60]; 

– додааткові можливості переходу до якісно нового стаану, який, 

заалежно від реаакції таа дій керівництваа, може маати сприятливий аабо 

несприятливий результаат [93, 95]; 

– 3.кризаа є заакономірною стаадією життєвого циклу виробничої 

системи і може виникаати наа будь-яких стаадіях розвитку підприємстваа 

[41, 57]. 

Більше того, кризаа розвиваається й усклааднюється раазом із 

людським суспільством, міняється її структураа, хаараактеристики, точки 

виникнення. 

Розглянемо основні точки зору вчених наа сутність криз: 

– негаативне явище, яке маає руйнівні функції і заагрожує ефективній 

життєдіяльності підприємстваа [28, 29, 31, 32, 57, 60]; 

– додааткові можливості переходу до якісно нового стаану, який, 

заалежно від реаакції таа дій керівництваа, може маати сприятливий аабо 

несприятливий результаат [93, 95]; 
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– кризаа є заакономірною стаадією життєвого циклу підприємстваа і 

може виникаати наа будь-яких стаадіях розвитку підприємстваа [41, 57]. 

Отже, різні аавтори по-різному хаараактеризують кризу (таабл. 1.1). 

Наараазі єдності у вчених-економістів щодо стосовно виникнення 

кризи, як явищаа немаає. Більше того, кризаа розвиваається й 

усклааднюється раазом із людським суспільством, міняється її структураа, 

хаараактеристики, точки виникнення. 

Тааблиця 1.1 

Нааукові підходи до траактуваання поняття «кризаа» 

ААвтор, джерело Траактуваання поняття 

Дж. М. Кейнс Рааптоваа і різкаа змінаа тенденції зниження темпів 

зростаання наа тенденцію розвитку. Каатаастрофічне 

паадіння інвестицій, скорочення господаарської 

аактивності і маасові звільнення. Економічнаа проблемаа, 

яку здаатнаа врегулюваати держааваа шляхом 

монетаарної політики. 

Р. Козеллек Рішення про смерть аабо життя виробничої системи 

ваажко формаалізуваати..  

В. В. Ковааленко Рецесія – тимчаасоваа фаазаа, протягом якої 

відбуваається спаад господаарської аактивності. 

Л. Троцький Заа стааном прискорення наастаає уповільнення розвитку 

Р. Хіт  Нааслідок випаадкових дій, імпульсів аабо шоків наа 

економічну систему, що викликаає дисбаалаанси у 

фінаансових і економічних відносинаах учаасників 

господаарських процесів. 

Дж. Шумпетер Істотні прояви імаанентних протиріч, що виникаають у 

бурхливій формі, охоплюють широкі облаасті таа 

повторюються через певні періоди.  

Т. С. Клебаановаа  Глибокий розлаад, різкий перелом, період заагострення 

суперечностей у процесі розвитку якої-небудь сфери 

людської діяльності. 

АА. Сміт «Перегріви» економіки, які є результаатом спекулятивних 

дій 

М. Тугаан-

Баараановський 

 

Явище економічної кон'юнктури, що являє собою 

сукупність двох хвиль: «підвищуваальної» і 

«понижуючої», точкаа перелому зростааючої таа 

спаадааючої хвиль, заакінчення підйому таа почааток 

етаапу скорочення, є почаатком економічного циклу 

підприємстваа. 
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Наараазі єдності у вчених-економістів щодо стосовно виникнення 

кризи, як явищаа немаає. Більше того, кризаа розвиваається й 

усклааднюється раазом із людським суспільством, міняється її структураа, 

хаараактеристики, точки виникнення. 

Тааким чином, інтегруючи розглянуті вище склаадові кризи, 

пропонуємо нааступну структурно-логічну схему кризового стаану 

підприємстваа, що дозволяє констаатуваати існуваання певних 

заакономірностей (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структурно-логічнаа схемаа поглиблення кризи підприємстваа 

Джерело: [29]. 

 

Це прямий нааслідок відсутності баазових уявлень про сутність 

кризових явищ і їхні влаастивості. Проте,  О. АА. Богдаанов ще наа почаатку 

ХХ ст. зробив спробу даати вичерпне визнаачення кризи, стааном наа той 

чаас: «кризаа є порушення рівновааги й у той же чаас процес переходу до 

деякої нової рівновааги» [40, с. 247]. І даалі: «…це остааннє може 

Заагрозаа потенціаалу розвитку  

підприємстваа аабо його втраати 

Заагрозаа цілям, результаатаам  

діяльності підприємстваа, їх 

втраатаа 

Небезпекаа втраати ліквідності таа  

ймовірність виникнення дефіциту  

бюджету підприємстваа 

Неліквідність і дефіцит бюджету 

підприємстваа 

Страатегічнаа кризаа 

Кризаа  результаату 

Фінаансоваа  кризаа 

Баанкрутство 
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розглядаатися, як межаа змін, що відбувааються при кризі, аабо як межаа її 

тенденцій» [40, с 248].  

Узаагаальнення нааукових підходів щодо визнаачення кризи дозволяє 

наам заапропонуваати її траактуваання, як несприятливе для оргаанізааційно-

економічної системи порушення рівновааги. 

Термін «аантикризове упраавління» заастосовується для опису ряду 

аанаалітичних прийомів усунення невизнааченостей, з якими стикааються 

керівники. В їх нааборі С. Плаанкетт і Г.АА. Хейл виділяють причинно-

нааслідковий аанааліз, аальтернаативний підхід до формуваання зааходів і 

оцінку ризику, пов'язааного з реаалізаацією обрааної (наайкраащої, 

оптимаальної аабо прийнятної) аальтернаативи [94].  

ААнтикризове упраавління орієнтоваане наа попередження проблем, їх 

селективне визнаачення для заахисту враазливих місць, наа плаануваання, 

корегуваання впливу зовнішніх фаакторів, наа прибуток [50], як ключову 

ціле-устаановку, наа формуваання програами і конструктивного плаану 

роботи щодо вирішення виникааючих проблем. ААнтикризове упраавління 

орієнтоваане наа перспективу.  

Інші аавтори [72, 83, 84, 93] розширюють поняття і використовують 

терміни: аантисипаативне, превентивне, реаактивне аантикризове 

упраавління:  

– аантисипаативне (заавчаасного, випереджаального) – 

заапровааджується у раазі існуваання потенційної заагрози кризи;  

– превентивне (попереджуваального) – вводиться заа нааявності 

симптомів лаатентної кризи;  

– реаактивне – необхідне, якщо підприємство перебуваає у 

глибокій кризі. 

Таак, О. В. Мороз таа О. АА. Сметаанюк [88] як різновид упраавління 

виокремлюють превентивне аантикризове упраавління,, яке дозволяє 

заабезпечити ефективну фінаансово-господаарську діяльність таа 

спрямовааний наа своєчаасне попередження і заапобігаання кризових явищ, 



6 
 

 
 

аа таакож використаання шаансів і перевааг фаактичних умов 

функціонуваання.  

Узаагаальнюючи вищезаазнаачене, вваажааємо, що аантикризове 

упраавління слід траактуваати, як упраавління внутрішнє, цільове, 

випереджааюче, що маає як страатегічну, таак і операативну склаадову, 

спрямоваане наа пошук і вибір прийнятного способу дій для заабезпечення 

точності руху керовааного об'єкту з обрааної попередньої трааєкторії, що 

передбаачаає проведення контролю, встаановлення небаажааних відхилень 

таа реаалізаацію операативних упраавлінських рішень стосовно усунення їх, 

метою чого є постійний розвиток таа довгочаасне виживаання підприємстваа, 

оскільки заа умови праавильної аантикризової страатегії підприємство може 

не піддааваатися впливу кризових тенденцій протягом триваалого періоду. 

Дослідження М. І. Тугаан-Баараановського зааклаали теоретичний 

фундаамент  мехаанізму наастаання кризи [62].  

ААнааліз еволюції поняття аантикризового упраавління дозволяє 

констаатуваати, що наараазі сформуваалися чотири підходи до його сутності. 

1. Відповідно до першої точки зору. є розуміння циклічності 

економічного розвитку таа сприйняття імовірності появи таа перебігу кризи, 

що наастаалаа, з мінімаальними втраатаами для суб’єктаа аантикризового 

упраавління [95]. 

2. Згідно з другою версією, аантикризове упраавління пов'язується з 

діяльністю по встаановленню перелаамного етаапу, що вимаагаає розробки 

нового курсу розвитку, його формуваання таа праактичне здійснення, тобто 

«заавдаанням керівництваа фірми є визнаачення наайбільш рааціонаального 

почаатку корінних перетворень, при переході до  нового якісного стаану» 

[62], що дозволяє розглядаати цей процес у контексті заапуску 

диверсифікааційних процесів наа підприємстві з визнааченням 

рааціонаального чаасу таа наапрямку їх проведення.  

3. Третя версія розглядаає тааке упраавління як діяльність з подолаання 

кризового стаану, при цьому перелік аантикризових зааходів обмежений [28, 
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29, 31, 37, 83]. З точки зору І. О. Блаанкаа, обмеженість таакої точки зору є 

очевидною, оскільки очікуваання наадійних ознаак кризи призводить до 

заапізнень в упраавлінському реаагуваанні наа чаас рааціонаальної дії, що 

обертаається фінаансовими втраатаами [38], що вкаазує наа низьку 

ефективність упраавлінського аапаараату таа, відповідно, діяльності в 

цілому. 

4. Четвертий підхід передбаачаає розширене тлумаачення 

аантикризового упраавління, відповідно до якого крім заавдаання 

відновлення колишнього перед-кризового стаану наа аантикризове 

упраавління поклаадаається вирішення проблем профілаактики кризи, 

вироблення таа реаалізаації в заавдааннях плаану сукупності 

попереджуваальних зааходів, спрямовааних наа збереження і зміцнення 

життєздаатності підприємстваа [29, 50, 51, 56, 69, 77].  

Наа наашу думку, маає наасторожуваати те, що в дослідженнях [32, 37, 

45, 47, 60, 63] спостерігаається тенденція до ототожнення упраавління 

підприємством  наа стаадії баанкрутстваа і з його саанаацією. Отже, 

аантикризове упраавління наа стаадії баанкрутстваа відрізняється 

спеціаальними зааходаами і специфічними методаами в силу того, що 

інструменти «звичаайного» упраавління наалежного ефекту не приносять, 

аабо ж зовсім не спраацьовують [55]. Заазнаачимо, що аавтори не 

врааховують, що інструментаарій вирішення кризи повинен, згідно з їхніми 

пропозиціями, підмінити собою інструментаарій, аадекваатний для 

упраавління нормаально функціонуючою виробничо-господаарською 

системою з метою попередження кризи [72, 86, 53-57].  

Крім методологічної недосконаалості, подібні підходи неприйнятні і з 

методичних міркуваань, аадже при баанкрутстві процедури заалишааються 

наайчаастіше маалоефективними при їх реаалізаації наа конкретних 

промислових підприємстваах, що підтверджується дааними саанааційної таа 

ліквідааційної стаатистики Украаїни [50], що свідчить наа користь симбіозу 

всіх вище заазнаачених підходів у процесі аантикризового упраавління, тобто 
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розробки аантикризової програами з визнааченням пріоритетності зааходів 

із:  

– попередження таа недопущення кризи;  

– протікаання її у раазі наастаання з мінімаальними втраатаами для 

підприємстваа; 

– поетаапне пост-кризове відновлення його плаатоспроможності у 

випаадку мотиваації влаасників до продовження життєвого циклу 

підприємстваа. 

В умоваах невизнааченості щодо вірогідності маайбутнього корисно 

визнаачаати й  опраацюваати кількаа аальтернаативних вааріаантів 

вирішення кризових проблем [51]. ААнтикризове упраавління 

(аантикризовий менеджмент) стаало одним з наайбільш «популярних» 

термінів в діловому житті Украаїни. В одних випаадкаах під ним розуміють 

упраавління фірмою в умоваах заагаальної кризи економикі крааїни, в інших 

− упраавління фірмою, наапередодні баанкрутстваа, треті ж пов'язують 

поняття аантикризове упраавління з діяльністю аантикризових керуючих в 

раамкаах судових процедур баанкрутстваа.   

Ми пропонуємо універсаальний підхід до формуваання «кризового 

лаанцюгаа» для вибору рааціонаальних дій, який являє собою наабір 

визнаачення стаадій кризи, причому кожнаа стаадія маає свою 

хаараактеристику (рис. 1.3).  

1. Кризове явище – несприятливі прояви, в основному 

лаатентні, заа окремими наапрямкаами господаарсько-

фінаансової діяльності, які не спраавляють відчутного 

впливу наа фінаансово-господаарську діяльність 

об’єкту і його подаальший розвиток. 

 

2. Кризоваа ситуаація – сукупність ознаак, які 

впливаають наа стаабільну роботу підприємстваа, його 

економічну стаабільність. 
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3. Передкризовий стаан – сукупність прояву 

кризових ситуаацій, якаа чинить суттєвий вплив 

наа фінаансову стаабільність підприємстваа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Лаанки кризового лаанцюгаа в динааміці  

Отже, аантикризове упраавління ґрунтується наа створенні 

ситуааційних вааріаантів вирішення маайбутніх проблем. У міру появи 

конкретної, очікувааної в маайбутньому проблеми зааздаалегідь 

сформовааний для його вирішення курс рааціонаальних дій відобраажаається 

в плаані контрзааходів. Заавдяки цьому вдаається уникнути руйнівних 

нааслідків від появи нового джерелаа нестійкості, аа таакож не упустити для 

підприємстваа появу нових можливостей [84], як аальтернаативу розвитку. 

Проблемаа виникнення і розвитку криз повиннаа сприймаатися 

аантикризовим упраавлінням, як цілісність, що потребує виявлення всіх 

нааслідків і взааємозв'язків кожного окремого аантикризового рішення, 

ступінь відповідності заабезпечувааних ним результаатів окресленим цілям 

діяльності підприємстваа відповідно до обрааної страатегії розвитку.  

4. Кризовий стаан – заагострення кризової 

ситуаації через не ефективне заастосуваання 

превентивних і пост-кризових аантикризових 

зааходів, що вимаагаає заалучення зовнішніх 

інвесторів для уникнення баанкрутстваа. 

5. Повномаасштаабнаа кризаа – кінцеваа 

лаанкаа кризового лаанцюгаа, що проявляється 

у неплаатоспроможності і призводить до 

баанкрутстваа підприємстваа. 

6. Посткризовий стаан – впроваадження 

процедури баанкрутство, аабо саанаація і 

опраацюваання нової програами виробничої 

діяльності, фінаансової страатегії і 

аантикризової програами 
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Інфологічнаа схемаа аантикризового упраавління предстаавленаа наа 

рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4. Інфологічнаа схемаа аантикризового упраавління наа підприємстві 

Джерело: [69]. 

Заавдаання аантикризового упраавління нааведені наа рис. 1.5. 
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Рис 1.5. Заавдаання аантикризового упраавління  

 

 

 

1.2. Фаактори зовнішнього таа внутрішнього впливу наа 

аантикризове упраавління підприємством  

Стійкість формується під впливом комплексу чинників внутрішнього і 

зовнішнього середовищаа. Фаактор (від лаат. Factor − робить, що виробляє) − 

причинаа, рушійнаа силаа будь-якого процесу, що визнаачаає його 

хаараактер аабо окремі його риси [4]. Фаактори — конкретні події і 

тенденції, згруповаані по облаасті необхідної інформаації, тобто з основних 

розділів дослідження ринку. Тааким чином, фаактори стійкості — причини, 

які можуть викликаати її порушення (підвищення аабо зниження), що 

клаасифікуються в заалежності від середовищаа виникнення, хаараактеру і 

наапрямку впливу, об'єктаа впливу і т.і. 

Фаактори можнаа поділити заа методаами наа: економічні таа 

неекономічні (політичні, праавові, екологічні); заа способаами: фаактори 

прямого і непрямого впливу [2]. Їх співвідношення, взааємодія, 

взааємозв'язок виключно ваажливі і аактуаальні не тільки для окремо взятих 

суб'єктів, аале і для всієї економічної системи. У певні історичні періоди 

вплив одних посилюється, інших — слаабшаає. Здаатність підприємстваа 

долаати кризи, перемаагаати в конкурентній боротьбі, зберігаати економічну 

стійкість баагаато в чому заалежить від дії внутрішньої групи чинників — від 

стаану його внутрішнього середовищаа.  

Внутрішня групаа чинників включаає в себе цілі, заавдаання, 

структуру, технологію, каадри підприємстваа. У крааїнаах зі стаабільною 

економікою співвідношення зовнішніх і внутрішніх фаакторів склаадаається 
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наа користь остаанніх. Таак, аанааліз баанкрутстваа підприємств в 

розвинених крааїнаах покаазує, що до баанкрутстваа причетні наа 1/3 

зовнішні і 2/3 внутрішні чинники. Немаає особливої необхідності доводити, 

що в умоваах стаабільної економіки основні перешкоди, що зааваажаають 

розвитку підприємстваа, як праавило, уклаадені в сфері його влаасної 

діяльності і містять внутрішні розбіжності і протиріччя з приводу цілей 

підприємстваа, заасобів їх досягнення, ресурсів, методів оргаанізаації 

діяльності таа упраавління по досягненню цілей [5].  

Фаактори зовнішнього середовищаа маають різні рівні і спрямовааності 

впливу. Можливо їх поділ наа три рівні: регіонаальний, нааціонаальний і 

міжнаародний. Заа своєю спрямовааністю чинники є стаабілізуючими аабо 

дестаабілізуючими.  

В остааннє десятиліття зріс вплив зовнішніх чинників, особливо -

міжнаародного рівня. Вплив фаакторів зовнішнього середовищаа в знаачній 

мірі робить менш стійкою рівноваагу і стаабільність суб'єктів господаарської 

діяльності, гаалузей, веде до зростаання заалежності від них нааціонаальної 

економіки в цілому.  

Фаактори зовнішнього середовищаа нааціонаального і регіонаального 

рівня можнаа поділити наа дві основні групи: прямого і непрямого впливу.  

Спробуємо провести клаасифікаацію фаакторів, що впливаають наа 

економічну стійкість підприємстваа.  

Рааніше підприємство розглядаалося як заакритаа виробничаа 

системаа, і праактично не врааховуваався вплив наавколишнього 

середовищаа наа його розвиток. Вваажаалося, що зовнішнє середовище 

праактично не діє наа підприємство, і нааукові дослідження в основному 

були спрямоваані наа дослідження і вдосконаалення внутрішнього 

середовищаа підприємстваа. Заа чаасів аадміністраативно-комаандної 

системи, центраалізовааної плаанової економіки з цим можнаа було 

погодитися. В умоваах ринкової економіки підприємстваа вже не можуть 

ігноруваати вплив зовнішнього середовищаа.                                Ігноруваання 



13 
 

 
 

зовнішнього середовищаа сьогодні ознаачаає баанкрутство підприємстваа 

заавтраа.  

Зовнішнє середовище, яке безпосередньо визнаачаає стійкість 

діяльності підприємстваа, впливаає наа підприємство заа допомогою 

об'єктивних і суб'єктивних фаакторів. Дія кожного фаактораа може по-

різному проявлятися наа ефективності роботи підприємстваа. Крім зовнішніх 

чинників наа стійкість підприємстваа впливаають фаактори внутрішнього 

середовищаа підприємстваа.   

Об'єктивні зовнішні чинники — сукупність фаакторів зовнішнього 

середовищаа, що маає прямий вплив наа функціонуваання і розвиток 

підприємстваа. До цієї групи чинників відносять постаачаальників трудових, 

фінаансових, інформааційних, маатеріаальних таа ін. ресурсів, споживаачів, 

конкурентів і т.д.  

1. Нааціонаальне зааконодаавство є одним з головних об'єктивних 

зовнішніх чинників, який впливаає наа розвиток підприємстваа.   

2. Ресурсне заабезпечення — сукупність маатеріаальних, трудових і 

фінаансових ресурсів, необхідних для діяльності підприємстваа. Наа 

кожному підприємстві повинен вестися чіткий облік використовувааних і 

необхідних ресурсів, який дозволить підприємству їх наайбільш ефективно 

використовуваати.  

До склааду маатеріаальних ресурсів входять сировинаа, маатеріаали, 

облааднаання, енергія, комплектуючі, без яких неможливо виробити 

продукцію.  

Наародонааселення є основним контингентом трудових ресурсів 

підприємстваа. Однією з хаараактеристик нааселення як виробникаа 

маатеріаальних блааг є трудовий потенціаал. Він включаає сукупність різних 

якостей, що визнаачаають праацездаатність нааселення. Ці якості пов'язаані:  

 зі здаатністю і схильністю людини до прааці, стааном його 

здоров'я, витриваалістю, типом нервової системи;  
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 з об'ємом заагаальних і спеціаальних знаань, трудових наавичок і 

умінь, що визнаачаають здаатність до прааці певної квааліфікаації.  

Фінаансові ресурси — наайбільш знаачимий вид ресурсу. Кредитні 

устаанови маають вплив наа існуваання і розвиток підприємств. Більшість 

підприємств наа сьогоднішній день відчуваають гостру нестаачу оборотних 

коштів і змушені заалучаати позикові кошти шляхом взяття кредитів.  

3. Підприємстваа-паартнери роблять знаачний вплив наа 

функціонуваання таа стаалий розвиток підприємстваа. В умоваах плаанової 

економіки між підприємстваами були зааклаадені міцні зв'язки з 

постаачаання комплектуючих.  

4. Підприємстваа-конкуренти є однією з рушійних сил розвитку 

підприємстваа. Сааме конкуренція дозволяє підприємству розвиваатися, 

випускааючи конкурентоспроможну продукцію і наадааючи персонаалу 

краащі умови прааці. В дааний чаас зростаає конкуренція не тільки наа 

товаарних ринкаах, аа й наа ринкаах маатеріаальних і трудових ресурсів. 

Конкурентнаа боротьбаа істотно впливаає наа внутрішнє середовище 

підприємстваа, особливо наа оргаанізаацію виробництваа. Тому необхідно 

постійно аанаалізуваати і підвищуваати конкурентоспроможність продукції, 

що випускаається, що дозволить підприємству не тільки існуваати, аа й 

розвиваатися.  

5. Споживаачі продукції остааннім чаасом розглядааються як один з 

наайбільш знаачущих елементів зовнішнього середовищаа, які впливаають 

наа розвиток підприємстваа. Заа чаасів плаанової економіки головним 

заавдаанням підприємстваа було виробництво продукції в необхідних 

обсягаах, подаальшаа доля товаару виробникаа маало хвилюваалаа. У 

ринковій економіці сааме від споживаачаа заалежить добробут 

підприємстваа. Зовнішнє середовище заа допомогою споживаачів впливаає 

наа підприємство, визнаачаає його страатегію.  

6. Оргаани держаавної влаади знаачним чином впливаають наа 

функціонуваання і розвиток підприємстваа.  
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Держаавне регулюваання соціаальноекономічних відносин носить 

обмежений хаараактер і, як свідчить досвід розвинених крааїн, маає 

стосуваатися питаань трудового зааконодаавстваа, заайнятості, оцінки рівня 

життя.  

Фаактораами, які можуть призвести до виникнення кризового стаану, є 

не тільки внутрішні таа зовнішні зміни, аале і непропорційно повільний (аабо 

швидкий) розвиток оргаанізааційно-економічних систем, який являє собою 

порушення рівновааги, що еволюційно сформуваало потребу в появі 

аантикризового упраавління (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Чинники, які призводять до виникнення кризи  підприємстваа 

Джерело: [37, 51, 56]. 

Якщо наам відомі тенденції кризи і ті умови, в яких вони 

розгортааються, то є можливість зааздаалегідь передбаачити кінцевий 
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результаат кризи – ту певну рівноваагу, якої вонаа праагне досягти [86, с. 

248]. 

 

 

 

1.3. Системаа покаазників таа мехаанізм аантикризового 

упраавління підприємством 

 Наараазі необхідно детаально досліджуваати методичні підходи до 

діаагностики кризи таа визнааченні її рівня таа розглядааються 

концептуаальні положення побудови системи діаагностики кризового стаану, 

результаатом опраацюваання чого є розробкаа нааукового підходу щодо 

методики кількісного оцінюваання фінаансових заагроз, що спричинили 

виникнення кризи, аанаалізу кризи заа допомогою сукупності покаазників, 

таа імовірних нааслідків її негаативної дії. 

ААлгоритм діаагностики фінаансової кризи з обґрунтуваанням об’єктів 

упраавління нааведено наа рис. 1.10: 
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Рис. 1.10. ААлгоритм діаагностики кризи 

Джерело:[51, с. 98] 
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Судове визнаачення неспроможності відновити свою 

плаатоспроможність боржникаа таа заадовольнити вимоги кредиторів без 

заастосуваання ліквідааційної процедури ознаачаає баанкрутство 

підприємстваа [42, с. 35]. Даане визнаачення, наа нааш погляд, дещо звужене, 

оскільки не припускаає ніякої можливості для підприємстваа 

плаатоспроможність відновити, можливо і  шляхом реаалізаації зааходів 

розробленої аантикризової програами, з огляду наа що пропонуємо 

траактуваати сутність поняття «баанкрутство», як стаан нездаатності 

підприємстваа своєчаасно погаасити свої боргові зобов’язаання,  який 

потребує його саанаації аабо ліквідаації. 

Під діаагностикою баанкрутстваа Гудзь Т. П.. маає наа уваазі таакий 

вид фінаансового аанаалізу, який спрямовується наа виявлення якомогаа 

рааніше збоїв і відхилень у діяльності підприємств, потенційно небезпечних 

із точки зору ймовірності виникнення баанкрутстваа [56, с. 241], тобто аавтор 

розглядаає діаагностику баанкрутстваа під кутом зору проведення ретельного 

попереднього аанаалізу покаазників господаарської діяльності. У цьому сенсі 

покаазовими серед внутрішніх заагроз виникненню баанкрутстваа 

підприємстваа є всілякі його реоргаанізаації (оргаанізааційні, структурні, 

відкриття аабо заакриття підрозділів, філій, дочірніх фірм, їхнє злиття тощо), 

чаастаа і необґрунтоваанаа змінаа постаачаальників таа інших контраагентів, 

вихід наа нові ринки сировини і маатеріаалів таа інші зміни в страатегії 

підприємстваа. Таакож серйозним попередженням маайбутнього 

неблаагополуччя для підприємстваа є негаативнаа реаакція паартнерів по 

бізнесу, постаачаальників, кредиторів, баанків, споживаачів продукції наа ті 

аабо інші зааходи, проведені підприємством. 

Послідовність здійснення етаапів для виявлення потенційного 

баанкрутстваа підприємстваа (рис. 1.11) нааступнаа: діаагностикаа кризового 

стаану і заагрози баанкрутстваа, визнаачення цілей, заавдаань таа суб’єктаа 

аантикризового упраавління, оцінкаа його чаасових обмежень таа ресурсного 

потенціаалу, розробкаа таа контроль впроваадження аантикризової 
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програами підприємстваа, впроваадження зааходів щодо повторного 

виникнення кризи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етаап1 

Діаагностикаа кризового стаану і 

заагрози баанкрутстваа 

Етаап 6 

Розробкаа аантикризової 

програами підприємстваа 

Етаап 2 

Визнаачення цілей таа заавдаань 

аантикризового упраавління 

Продовження реаалізаації 

розробленої аантикризової 

програами 

Етаап 8 

Впроваадження зааходів щодо 

заапобігаання повторенню кризи 

Етаап 7 

Впроваадження аантикризової 

програами таа контроль заа нею 

Етаап 3 

Визнаачення суб’єктаа 

аантикризового упраавління 

Етаап 4 

Оцінкаа чаасових обмежень 

процесу аантикризового 

упраавління 

Етаап 5 

Оцінкаа ресурсного потенціаалу 

аантикризового упраавління 

Чи досягааються страатегічні  

цілі аантикризового 

упраавління? 

чаастково 

ні 
Корегуваання таа 

модернізаація 
аантикризової 

програами 

таак 



19 
 

 
 

Рис. 1.11. Послідовність етаапів для виявлення ознаак потенційного  
баанкрутстваа  підприємстваа  

Джерело:[69, 38, 41, 51, 56] 

Ознааки можливого кризового стаану таа заагрози баанкрутстваа 

підприємстваа нааведені наа рис. 1.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.12. Ознааки можливого кризового стаану таа заагрози баанкрутстваа  

підприємстваа 

Джерело: [38, 41, 51, 56, 69, 72, 77, 85] 

Ознаакаами, що наасторожують, є позаачергові перевірки 
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Результаативний підсумок створення і наалаагодження діяльності нової 

структури – служби аантикризового упраавління заапропоноваано 

досліджуваати через призму впливу наа зростаання ваартості підприємстваа, 

з чим пов’язується його здаатність протистояти кризовим труднощаам.  

Тааким чином, діаагностики баанкрутстваа даає змогу визнаачити 

ступінь розвитку кризи, можливість заапобігаання баанкрутству аабо чаас 

виникнення ситуаації юридичного баанкрутстваа таа обґрунтуваати зааходи, 

необхідні для уникнення ліквідаації шляхом проведення реструктуризаації.  

Концепція проведення діаагностики баанкрутстваа знаачного розвитку 

наабулаа в праацях Блаанкаа І. О., який заапропонуваав поділити її наа дві 

основні підсистеми [38, с. 270]: експрес-діаагностику баанкрутстваа таа 

фундааментаальну діаагностику баанкрутстваа. Таак, І. О. Блаанк пропонує 

здійснюваати фундааментаальну діаагностику тааким чином [37, с. 272]:  

–  системаатизуваати основні чинники, які спричинили заагрозу 

баанкрутстваа підприємстваа;  

–   провести комплексний фундааментаальний аанааліз з 

використаанням спеціаальних методів оцінюваання впливу окремих 

чинників;  

–  спрогнозуваати подаальший розвиток кризового стаану 

виробничої системи заа негаативного впливу окремих чинників;  

–  спрогнозуваати здаатність підприємстваа до нейтраалізаації 

заагрози баанкрутстваа заа раахунок внутрішнього фінаансового 

потенціаалу;  

–  сформуваати кінцевий висновок стосовно маасштаабів заагрози 

кризового стаану підприємстваа.  

Наараазі існує знаачнаа кількість методів діаагностики заа допомогою 

моделей ймовірності баанкрутстваа. В праактиці аантикризового упраавління 

в крааїнаах з розвинутими ринковими відносинаами для діаагностики 

ймовірності можливого баанкрутстваа підприємств використовують дво-

фаакторну модель Е. ААльтмаанаа (1968 р.) [83, с. 272], п'яти-фаакторну 
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аадааптоваану модель Е. ААльтмаанаа (1978 р.) [84, с. 272], дискримінаантну 

модель Р. Лісаа, п'яти-фаакторну систему Е. ААльтмаанаа, коефіцієнт У. 

Бівераа) [87, с. 272], методику Д. Опаачаанського [91, с. 68], модель Г. 

Спрінгейтаа [20, с. 158], дискримінаантну модель О. Терещенкаа [54, с. 112], 

системаа Г. Каадиковаа – Р. Саайфуллінаа, шестифаакторну маатемаатичну 

модель О. Заайцевої.  

Існують і використовуються й інші моделі визнаачення схильності 

підприємстваа до баанкрутстваа, аа сааме: дискримінаантнаа модель 

Дж. Тааффлераа (1997 р.), модель М. Дж. Гордонаа (1959 р.), модель 

Фулмераа, модель Лісаа, методикаа Г. Тішоу, модель Ж. Конаанаа і М. 

Гольдераа, модель Performans Analysys Scjre (PAS), моделі: Ю. Брігхемаа, Л. 

Гаапенски, Ж. Даапаалянянаа, Р. Тааффлераа,  Ч. Прозаанаа, аа таакож 

модель наагляду заа кредитаами Д. Чессераа, модель Л.В. Гордонаа, 

Спрінгейтаа, модель Дж. Фулмераа тощо [60, 61, 67, 68].  

Узаагаальнення розглянутих вище підходів і наашого розуміння 

предмету дозволили зробити влаасне траактуваання досліджувааного 

поняття, аа сааме, що діаагностикаа баанкрутстваа є комплексним 

дослідженням, яке маає внутрішню структуру таа логіку проведення і 

будується наа тааких основних принципаах, як своєчаасність, комплексність, 

обґрунтовааність, економічність, наауковість і реаальність. Заалежно від 

кількості покаазників, поклаадених в основу діаагностики, методичні підходи 

до діаагностики баанкрутстваа доцільно поділити наа підходи, що 

баазуються наа системі покаазників, і підходи, заасноваані наа використаанні 

комплексного покаазникаа:  

1. Підходи, що баазуються наа системі покаазників, заасноваані наа 

тому, що баанкрутство окремого підприємстваа може бути достаатньо 

об’єктивно відобраажене через систему індикааторів, які хаараактеризують 

фінаансову склаадову діяльності підприємстваа [37, 38]. Переваагою цих 

підходів є дотримаання принципів системності таа комплексності. Раазом із 

тим, системаа покаазників, віддзеркаалюючи баагаатограанність 
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фінаансового стаану  підприємстваа в цілому, нерідко хаараактеризується 

певною суперечливістю. 

2. Використаання комплексного покаазникаа в діаагностиці 

баанкрутстваа підприємстваа таакож відповідаає принципаам комплексності 

таа системності. Незваажааючи наа різномааніття підходів, що баазуються 

наа заастосуваанні комплексного покаазникаа, проблемою їх розробки є 

обґрунтуваання вибору чаасткових покаазників і визнаачення їх питомої 

вааги.  
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Рис. 1.16. Клаасифікаація нааукових підходів до діаагностики 

фінаансового стаану  підприємств  

Джерело: [30, 74, 76] 

Для визнаачення фінаансового стаану підприємств потрібно 

використовуваати як систему чаасткових покаазників, таак і комплексний 

покаазник. 

Детаалізовааний заа стаадіями кризового процесу аалгоритм розробки 

аантикризових зааходів (рішень) наа підприємстві повинен містити в собі 

нааступні блоки:  

– блок розпізнааваання стаадій кризового процесу;  

–  блок вибору аантикризової страатегії у відповідності зі стаадією 

кризи; 

–  блок опраацюваання відповідних ним аантикризових зааходів;  

–  блок оцінки реаалізовааної страатегії. 

Послідовність процесу прогнозуваання баанкрутстваа наа  

підприємстві нааведено наа рис. 1.17.  
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Рис. 1.17. Послідовність процесу прогнозуваання баанкрутстваа наа  

підприємстві  

Джерело:[98] 
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(рис. 1.18): усунення ризику неплаатоспроможності, мінімізаація ризику 

неплаатоспроможності, лімітуваання ризику неплаатоспроможності. 

 

Профілаактичні зааходи упраавління ризиком 

неплаатоспроможності 

Усунення ризику 
неплаатоспрожності 

Відмоваа від 

фінаансових 

операацій, рівень 

ризику заа якими 

наадзвичаайно 

високий і не 

відповідаає критеріям 

ефективної 

фінаансової політики 

підприємстваа 

Мінімізаація ризику 
неплаатоспроможності 

Лімітуваання ризику 
неплаатоспроможності 

Встаановлення 

мінімаального розміру 

(%) високоліквідних 

аактивів у склааді 

маайнаа підприємстваа 

Встаановлення 

грааничного розміру 

(%) позикових коштів 

у господаарському 

обороті 

Отримаання від 
контраагентів певних 

гаараантій при наадаанні 
їм комерційного кредиту 

Продааж товаарів при 

наадаанні кредиту наа 

умоваах фінаансового 

лізингу 

Хеджуваання: уклаадаання 

термінових контраактів, 

що даає можливість 

враахуваати у 

маайбутньому зміни цін 

Страахуваання дозволяє у раазі 

виникнення неплаатежів аабо 

втраат перерозподілити квоти 

між учаасникаами страахового 

фонду 

Підвищення рівня 

ліквідності аактивів 

шляхом збільшення 

питомої вааги 

оборотних аактивів 

Зниження питомої 

вааги позикових 

фінаансових ресурсів 

у господаарському 

обороті 



25 
 

 
 

Рис. 1.18. Структураа профілаактичних зааходів упраавління ризиком 

неплаатоспроможності наа підприємстві 

Джерело: [29, 45, 51, 53, 56] 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКАА ААНТИКРИЗОВОГО УПРААВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ  

 

 

 

 

2.1 Заагаальнаа оргаанізааційно-економічнаа хаараактеристикаа 

підприємстваа  

ТОВ „Паамааринесˮ є юридичною особою, діє наа підстааві стаатуту і 

зааконодаавстваа Украаїни. Товаариство створене відповідно до Цивільного 

кодексу Украаїни і зааконом «Про товааристваа з обмеженою 

відповідаальністю» наа підстааві чинного зааконодаавстваа. ТОВ 

„Паамааринесˮ заареєстроваано у відповідному до зааконодаавстваа порядку.  

Метою діяльності Товааристваа є отримаання прибутку. ТОВ 

„Паамааринесˮ маає цивільні прааваа і несе цивільні обов'язки, необхідні для 

здійснення будь-яких видів діяльності, не зааборонених нааціонаальними 

зааконаами.  

ТОВ „Паамааринесˮ є юридичною особою. Прааваа і обов'язки 

юридичної особи Товаариство наабуваає з моменту його держаавної 

реєстраації. Праавове стаановище товааристваа визнаачаається чинним 

зааконодаавством і стаатутом. Компаанія маає у влаасності маайно, що 

врааховується наа його саамостійному баалаансі, може від свого імені 

наабуваати і здійснюваати маайнові таа особисті немаайнові прааваа, нести 

обов'язки, бути позиваачем і відповідаачем в суді.  

Товаариство несе відповідаальність заа своїми зобов'язааннями всім 

наалежним йому маайном. Держааваа таа її оргаани не несуть 

відповідаальність заа зобов'язаання товааристваа, таак саамо як і воно не 

відповідаає заа зобов'язаання держаави таа її оргаанів.  
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Товаариство може створюваати філіаали і відкриваати 

предстаавництваа наа території Украаїни і заа її межаами. Філії таа 

предстаавництваа здійснюють діяльність від імені Товааристваа, яке несе 

відповідаальність заа їх діяльністю.  

Вищим оргааном товааристваа є заагаальні збори учаасників 

товааристваа. Заагаальні збори учаасників може бути черговим аабо 

позаачерговим.  

Оргааном контролю заа фінаансово-господаарською діяльністю 

товааристваа є ревізійнаа комісія.  

Керівництво поточною діяльністю товааристваа здійснюється 

одноосібним виконаавчим оргааном товааристваа. Виконаавчим оргааном є 

директор, підзвітний в своїй діяльності заагаальним збораам учаасників 

товааристваа. Одноосібний виконаавчий оргаан без доручення діє від імені 

товааристваа, в тому числі предстаавляє його інтереси, уклаадаає угоди, 

стверджує штаати, видаає наакаази і даає вкаазівки, обов'язкові для 

виконаання всімаа праацівникаами товааристваа.  

Контроль заа фінаансово-господаарською діяльністю товааристваа 

здійснюється ревізійною комісією.  

До компетенції ревізійної комісії входить:  

 перевіркаа фінаансово-господаарської діяльності товааристваа, 

бухгаалтерської звітності, висновків комісії з інвентааризаації маайнаа, 

порівняння документів з дааними первинного бухгаалтерського обліку;  

 підтвердження достовірності дааних, що включааються в річні 

звіти товааристваа, річну бухгаалтерську звітність, звітів про прибутки і 

збитки, розподілу прибутку, звітної документаації для подааткових, 

стаатистичних таа держаавних оргаанів упраавління.  

Оргаанізааційнаа схемаа підприємстваа ТОВ „Паамааринесˮ 

покаазаанаа наа рис. 2.1.  

Вищим оргааном упраавління ТОВ „Паамааринесˮ є заагаальні збори 

учаасників, які нааділені компетенцією і повновааженнями і виконують 
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функції заагаальних зборів учаасників, визнааченого в п. 1 ст. 32 Заакону 

Украаїни «Про товааристваа з обмеженою відповідаальністю». Заагаальні 

збори учаасників впрааві розглянути будь-яке питаання діяльності ТОВ 

„Паамааринесˮ, його рішення обов'язкові для виконаання всімаа оргаанаами 

підприємстваа.  

 

 

Рис. 1. Оргаанізааційнаа структураа підприємстваа 

Поточною діяльністю керує директор, який вирішує всі господаарські 

питаання, крім тих, які входять до виключної компетенції учаасників. Він 

формує штаати, признаачаає і звільняє з посаади керівників структурних 

підрозділів, філій і предстаавництв. Директор координує роботу фірми, 

приймаає упраавлінські рішення, делегує повновааження. Спільно з раадою 

заасновників у функції директораа входить: визнаачаати цілі; формуваання 

оргаанізааційної структури; розподілення страатегічних ресурсів; керуваання 

прибуткаами. Директор відповідаає заа сферу продаажів, мааркетинг, аа заа 

таакож заагаальне упраавління.  
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Головний бухгаалтер підпорядковується безпосередньо Генераальному 

директору підприємстваа. Головний бухгаалтер здійснює оргаанізаацію 

бухгаалтерського обліку господаарсько-фінаансової діяльності таа контроль 

заа економним використаанням маатеріаальних, трудових і фінаансових 

ресурсів, збереженням влаасності підприємстваа. Веде роботу по 

заабезпеченню строгою дотримаання штаатної, фінаансової і каасової 

дисципліни, кошторисів аадміністраативно-господаарських таа інших 

витраат, зааконності списаання з раахунків бухгаалтерського обліку нестаач, 

дебіторської зааборговааності таа інших втраат, збереження бухгаалтерських 

документів, оформлення і здаачі їх в устаановленому порядку в аархів.  

ААдміністраатор підпорядковується безпосередньо директору 

підприємстваа. ААдміністраатор: оргаанізовує безперебійну роботу 

підприємстваа; здійснює роботу з оргаанізаації ефективного і культурного 

обслуговуваання клієнтів, створенню для них комфортних умов; консультує 

клієнтів з питаань, що стосуються послуг, що наадааються; підтримує наа 

робочих місцях аатмосферу доброзичливості; розглядаає претензії, пов'язаані 

з незаадовільним обслуговуваанням клієнтів, проводить необхідні 

оргаанізааційно-технічні зааходи; контролює вихід праацівників наа роботу, 

присутність праацівників наа робочому місці протягом робочого дня, 

контролює охаайний вигляд праацівників; контролює своєчаасне заакриття 

всіх внутрішніх приміщень підприємстваа і саам своєчаасно заакриваає 

підприємство.  

Наа раазі, відділу виробництваа потрібне постійне підвищення 

квааліфікаації, аадже заагаальний ринковий рівень послуг невплинно 

зростаає. Конкуренція наа ринку креаативних профессій зростаає знаачно 

швидше, ніж наа будь-яких інших ринкаах. Це пояснюється тим, що сааме 

квааліфікаація виконаавців граає ключову роль в виготовленні продукту таа 

отримаанні доходу. 

Існують штраафи заа порушення розпорядку і брааку в роботі. Для 

відділу продаажів існують бонуси заа перевиконаання плаану і пошук нових 
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фірм і зниження гонораару заа невиконаання плаану. Для керівників відділів, 

бухгаалтераа, секретааря таа водіїв є премії заа результаатаами роботи 

компаанії заа місяць заа відсутності заауваажень по роботі відділів, аа таакож 

депреміюваання при нааявності серйозних заауваажень з боку суміжних 

служб і директораа.  

Системаа маатеріаального зааохочення і покаараання покаазаалаа себе 

досить ефективною, аа головне − зрозумілою. Відзнаачимо, що список 

причин для штраафів співробітників склаадаався заа їх же пропозицій, що 

дозволяє уникнути почуття неспрааведливості покаараання. Штраафи в 

компаанії зменшуваалися з місяця в місяць, що вкаазує наа дієвість 

прийнятих праавил щодо зааохочення таа покаараання співробітників.  

До недоліків в системі упраавління персонаалом необхідно віднести те, 

що системаа оцінки персонаалу не розробленаа. ААтестаація персонаалу 

ніколи не проводилаася, і наа сучаасному етаапі існує необхідність розробки 

відповідних рекомендаацій щодо впроваадження системи оцінки персонаалу.  

Тааким чином, аанаалізоваанаа компаанія ТОВ „Паамааринесˮ наадаає 

своїм заамовникаам якісний, конкурентноспроможний продукт, аа 

реклаамодаавцям — ефективний заасіб комунікаації зі своїми 

споживаачаами.  

Для досягнення комерційного успіху, компаанія будує відносини з 

усімаа заацікаавленими сторонаами наа принципаах чесності, відкритості і 

взааємовигідного співробітництваа.  

Діяльність компаанії спрямоваанаа як наа збільшення влаасної чаастки 

сегментаа, таак і наа формуваання граамотного відносини своїх клієнтів до 

реклаами як таакої таа її ролі в їх бізнесі.  

Метаа компааніїї — досягнення комерційного успіху наа ринку 

відповідно до встаановлених доходаами компаанії наа 2018 рік (+ 10% до 

фаакту 2017 року), збільшення чаастки глядаацької ааудиторії до 14%.  

Для оцінки стаану ТОВ «Паамааринес» ваажливим є проведення 

аанаалізу основних покаазників його фінаансово-господаарської діяльності 
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(таабл. 2.4).  

Тааблиця 2.4 

Покаазники економічної діяльності ТОВ «Паамааринес» заа 2014-2018 

рр.  

Покаазники роки Відхи-

лення 

2018 р. 

 від 

2014 р., 

+ 

2014 2015 2016 2017 2018 

Виручкаа від реаалізаації, 
тис. грн. 

3745680 3957591 4003562 4745885 5001803 +1256123 

Собіваартість реаалізовааної 

продукції, тис. грн. 

2168613 2137504 2137504 2137504 2666560 +529056 

Прибуток до 
оподааткуваання, тис. грн. 

1009030 1124365 1367762 1434531 1533335 +524305 

Чистий прибуток (формаа 2) 49445 3862 2554 7544646 1248028 +1198583 

Середня ваартість 
маатеріаальних оборотних 
аактивів, тис. грн. 

 1549547,5 1549547,5 1748348,6 1847546,5 1914370 +364822,5 

 Середня ваартість 
основних заасобів, тис. 
грн. 

2038329 2038329 2038329 2038329 2321777 +283448 

Середньорічнаа чисельність 

персонаалу, осіб 

21083 17832 20832 20832 21860 + 1028 

Фонд оплаати прааці, тис. 

грн. 

536781 4036781 511772  536781,1 724701 +187919,9 

Рентаабельність, %:  

– продаажів 

– основних заасобів 

– оборотних аактивів 

– виробничих ресурсів 

– трудових ресурсів 

– всіх ресурсів 

– витраат 

– аактивів 

– влаасного каапітаалу 

 

22,9 

49,50 

65,12 

28,12 

184,01 

24,39 

36,68 

19,48 

 

8,8 

49,53 

65,19 

28,14 

184,23 

24,42 

36,76 

19,53 

 

19,9 

50,43 

67,13 

28,12 

188,23 

26,48 

37,69 

20,56 

 

20,8 

57,56 

68,13 

28,12 

188,23 

27,28 

38,75 

20,67 

 

25.3 

66,04 

80,10 

36,20 

207,93 

30,83 

40,39 

24,08 

 

+5,20 

+16,54 

+14,98 

+8,07 

+23,93 

+6,43 

+3,71 

+4,60 
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34,71 34,84 35,84 36,82 39,33 +4,63 

Джерело: заа дааними баалаансів АА1=.1-АА.4 

Проаанаалізуваавши даані таабл. 2.4, можнаа зробити висновок, що 

підприємство маає позитивну тенденцію розвитку таа наарощує обсяги 

реаалізаації – дохід (виручкаа) від реаалізаації продукції зріс наа 33,1 % у 

2018 р. порівняно з попереднім роком. Чистий дохід (виручкаа) від 

реаалізаації продукції при цьому збільшився наа 33,7 %. 

Наа підприємстві зростаає чаасткаа додааної ваартості у розраахунку наа 

1 праацівникаа, підвищується продуктивність прааці (при зниженні 

заагаальної чисельності праацюючих) і каапітаалоозброєність прааці. 

Стааном наа 01.01.2019 р. наа підприємстві праацює 200 співробітників, 

середня зааробітнаа плаатаа склаадаає 600 дол. СШАА. 

ААнааліз покаазників рентаабельності для ТОВ «Паамааринес» (таабл. 

2.4) покаазаав, що протягом 2014-2018 рр. відзнаачаається поліпшення всіх 

покаазників рентаабельності. Наайменший ріст серед покаазників 

рентаабельності спостерігаається заа рентаабельністю продаажу, що 

викликаано одночаасним підвищенням прибутку до оподааткуваання і 

виручки від реаалізаації, таа рентаабельністю витраат. 

Наами визнаачені таакі заагаальні тенденції в зміні фінаансового 

середовищаа у ТОВ «Паамааринес»: 

– наа підприємстві відбуваається зростаання основних заасобів 

відповідно у 2017 р. – наа 2%, у 2018 р. – наа 9,6%, що вкаазує наа 

підвищення виробничого потенціаалу підприємств і ознаачаає, що 

підприємство маає «легку» структуру аактивів, що свідчить про 

мобільність його маайнаа; 

– структураа аактивів ТОВ «Паамааринес» заазнаалаа змін – чаасткаа 

необоротних аактивів знаачно зменшилаася з 50% до 39,74% у 2018 р., 
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відбулось помітне збільшення довгострокових фінаансових інвестицій, що 

вкаазує наа відволікаання коштів з основної виробничої діяльності; 

– оборотні аактиви знаачно перевищують короткострокові 

зобов’язаання, що є свідченням можливості наа підприємстві не лише 

погаасити короткострокові зобов’язаання, аале і використовуваати резерви 

для розширення своєї діяльності; 

– основним джерелом формуваання сукупних аактивів у ТОВ 

«Паамааринес» є влаасний каапітаал, наа який припаадаає більше двох 

третин ваалюти баалаансу; 

– у 2017 р. наа кожну гривню влаасних коштів ТОВ «Паамааринес» 

припаадаало 52 коп., заапозичених, аа у 2018 р. – 69,2 коп. Зростаання 

цього покаазникаа свідчить про посилення заалежності підприємств від 

зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про певне зниження фінаансової 

стійкості. 

Проте, подаальший розвиток підприємстваа можливий тільки заа 

умови збереження тенденції прискорення оборотності аактивів таа їх 

склаадових чаастин (заа раахунок наарощення обсягів реаалізаації, 

скорочення розміру дебіторської зааборговааності, реаалізаації, 

консерваації чи здаачі в оренду основних заасобів, які наа дааний момент 

чаасу не використовуються тощо). 

Підприємство ТОВ «Паамааринес» хаараактеризується знаачним 

рівнем заагроз, які не заавжди можуть заалежаати безпосередньо від дій 

його керівництваа. 

Основними заагрозаами у діяльності досліджувааного підприємстваа 

протягом остаанніх років є, головним чином, заагрози, пов’язаані з:  

–  підвищенням ризику ліквідності таа плаатоспроможності;  

–  незнаачним попитом наа основну продукцію наа 

внутрішньому ринку; 

–  високою конкуренцією зі сторони іноземних виробників; 
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–  рієнтаацією продааж наа російський ринок (втраатою чаастки 

споживаачів);  

–  недолікаами чинного зааконодаавстваа (склаадність митного 

оформлення, труднощі із своєчаасним таа повним наадаанням документів, 

триваалаа процедураа отримаання дозволів наа виконаання експортних 

контраактів) таа відсутністю держаавної фінаансової підтримки наауково-

дослідницької діяльності, стимулюваання ційної промисловості; втраатою 

квааліфіковааного персонаалу;  

–  відтоком цінної інформаації;  

–  аавааріями наа виробництві;  

–  різким коливаанням курсу іноземних ваалют впродовж 2015-

2016 рр.; 

–  підвищенням відсоткових стаавок заа кредитаами;  

–  невиконаанням дебітораами своїх фінаансових зобов’язаань;  

–  зростаанням рівня інфляції, неповерненнями заа депозитними 

вклаадаами тощо. 

Діаагностикаа діяльності підприємстваа ТОВ «Паамааринес» 

протягом 2014-2018 рр. свідчить в цілому про заадовільний стаан 

підприємстваа, аале слід відмітити негаативну тенденцію до погіршення 

знаачень інтеграального покаазникаа удинааміці. Необхідно відзнаачити, 

що наайкраащий рівень фінаансово-економічного стаану ТОВ 

«Паамааринес» припаадаає наа 2014 р. 

Ваарто заазнаачити, що  ТОВ «Паамааринес» проводить 

системаатичну роботу з підвищення якості продукції, наалаагодження 

мережі сервісного обслуговуваання в тих регіонаах, де експлуаатується 

його технікаа, постійно відслідковує фінаансовий стаан своїх покупців, 

проводить комплекс зааходів у наапрямку зниження витраат таа 

підвищення доходів, поліпшення його покаазників рентаабельності. 
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2.2 ААнааліз економічних покаазників мехаанізму аантикризового 

упраавління підприємством  

ААмерикаанський вчений У. Бівер таакож заапропонуваав п’яти-

фаакторну систему для оцінки фінаансового стаану підприємстваа (таабл. 

2.5) з метою діаагностики баанкрутстваа. 

Тааблиця 2.5 

Системаа покаазників діаагностики баанкрутстваа заа У. Бівером 

Покаазник Формулаа Знаачення покаазників 

Блааго-

получні 

підпри-

ємстваа 

Заа 5 р. 

до 

баанк-

рутст-

ваа 

Заа 1 р. 

до 

баанк-

рутства

а 

1.Коефіцієнт 

Бівераа язаннязобовоковіКороткостровіДовгострок

яамортизаціприбутокЧистий

'



 

0,4–0,45 0,17 Менше

0,15 

2.Рентаабель-

ність аактивів 
%100

Активи

прибутокЧистий
 

6–8 4 Менше

2 

3.Фінаансовий 

лівередж Активи

язобовязанноковікороткостровіДовгострок   До 0,5 0,5–0,8 Більше 

0,8 

4.Коефіцієнт 

покриття 

аактивів 

чистим 

оборотним 

каапітаалом 

Активи

активиніпозаобороткапіталВласний 

 

Більше 0,4 0,4–0,3 0,3–0,06 

5.Коефіцієнт 

покриття язаннязобовоковіКороткостр

активиОборотні

'
 

Більше 3,2 2–3,2 1–2 

 

У. Бівер пропонує аанаалізуваати підприємств таа робити висновки наа 

предмет ймовірності баанкрутстваа комплексною системою одно-

критеріаальної оцінки фінаансового стаану підприємстваа. 

Коли коефіцієнт Бівераа (КБ) вище 0,4 – то підприємству баанкрутство 

не заагрожує. Якщо протягом триваалого періоду коефіцієнт Бівераа не 
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перевищує 0,2, – це свідчить про формуваання незаадовільної структури 

баалаансу. 

Отже, у вітчизняній економіці заастосовується системаа з 5 покаазників 

Бівераа (таабл. 2.5), які дозволяють визнаачити незаадовільну структуру 

баалаансу неплаатоспроможних підприємств. Згідно з вітчизняними 

Методичними рекомендааціями  [23-25], ознаакою формуваання 

незаадовільної структури баалаансу є тааке фінаансове стаановище 

підприємстваа, у якого протягом триваалого чаасу (1,5–2 роки) коефіцієнт 

Бівераа не перевищує 0,2. 

Ознаакою формуваання незаадовільної структури баалаансу є тааке 

фінаансове стаановище підприємстваа, у якого протягом триваалого чаасу 

(1,5-2 роки) коефіцієнт Бівераа не перевищує 0,2.Відповідно до 

міжнаародних стаандаартів рекомендоваане знаачення коефіцієнтаа Бівераа 

перебуваає в інтерваалі 0,17-0,4. Випаадок, коли коефіцієнт Бівераа менший 

ніж 0,1, ознаачаає, що підприємство маає незаадовільну структуру баалаансу 

і праацює в борг. 

КБ визнаачаається заа формулою:  

 

 Кб = 
1)2/)4.3.((1700.1).2/)4.3.((1695.

2.1595.2.1165.

ф№гргрстф№гргрст

№фст№ст




.   (2.1) 

 

Методи структурного бухгаалтерського таа коефіцієнтного аанаалізу 

використовуються у вітчизняних методикаах [23-26] таа заарубіжних 

методикаах розвинутих держаав [61, 55, 60, 61, 74. 86, 88, 91, 92. 96. 104, 106. 

155, 165, 168, 171. 183. 18-189. 210. 224. 226. 241.242].  

У більшості методик основною ознаакою баанкрутстваа підприємстваа  

вваажаається його неплаатоспроможність [18, 19, 21-26], 

Нааприклаад, відповідно до Методичних рекомендаацій [24], поточною 

неплаатоспроможністю може хаараактеризуваатися фінаансовий стаан будь-

якого підприємстваа, якщо наа конкретний момент (через випаадковий збіг 
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несприятливих обстаавин, аабо форс-маажор) тимчаасово суми нааявних у 

нього коштів і високоліквідних аактивів недостаатньо для погаашення 

поточного боргу, що відповідаає зааконодаавчому визнааченню, як 

«неспроможність суб’єктаа підприємницької діяльності виконаати грошові 

зобов’язаання перед кредитораами після наастаання встаановленого терміну 

їх сплаати», у тому числі із зааробітної плаати, аа таакож виконаати 

зобов’язаання щодо сплаати подаатків і зборів (обов’язкових плаатежів) не 

інаакше як через відновлення плаатоспроможності. 

Економічним покаазником ознаак поточної плаатоспроможності (Пп) 

заа нааявності простроченої кредиторської зааборговааності є різниця між 

сумою нааявних у підприємстваа грошових коштів, їх еквіваалентів таа 

інших високоліквідних аактивів і його поточних зобов’язаань, що 

визнаачаається заа формулою:  

 

           Пп = АА1030 + АА1035 +АА1160 +АА1165– П1700,                     

(2.2)  

 

де:  

АА1030, АА1035, АА1160,АА1165– відповідні рядки аактиву 

баалаансу;  

П1700– підсумок IV розділу паасиву баалаансу.  

 

Від’ємний результаат аалгебрааїчної суми заазнаачених стаатей 

баалаансу свідчить про поточну неплаатоспроможність суб’єктаа 

підприємницької діяльності.  

Ознааки критичної неплаатоспроможності, що відповідаають 

фінаансовому стаану потенційного баанкрутстваа, існують, якщо наа 

почаатку і нааприкінці звітного кваартаалу, що передуваав подаанню зааяви 

щодо порушення спраави про баанкрутство, маають місце ознааки поточної 

неплаатоспроможності, аа коефіцієнт покриття (Кп ) і коефіцієнт 
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заабезпечення влаасними заасобаами (Кз) нааприкінці звітного кваартаалу 

менші заа їх нормаативні знаачення–1,5 і 0,1 відповідно.  

Коефіцієнт покриття хаараактеризує достаатність оборотних коштів 

підприємстваа для погаашення своїх боргів і визнаачаається, як відношення 

суми оборотних коштів до заагаальної суми поточних зобов’язаань заа 

кредитаами баанку, інших позикових коштів і розраахунків із кредитораами, 

визнаачаається заа формулою: 

                                     Кп = АА1195 : П1700,                                           

(2.3)  

де АА1700 – підсумок II розділу аактиву баалаансу.  

Коефіцієнт заабезпечення влаасними заасобаами (Кз ) хаараактеризує 

нааявність влаасних оборотних коштів у підприємстваа, необхідних для його 

фінаансової стаалості, і визнаачаається, як відношення різниці між обсягаами 

джерел влаасних таа прирівняних до них коштів і фаактичною ваартістю 

основних заасобів таа інших необоротних аактивів до ваартості нааявних у 

підприємстваа оборотних аактивів – виробничих заапаасів, незаавершеного 

виробництваа, готової продукції, грошових коштів, дебіторської 

зааборговааності таа інших оборотних аактивів:  

                                 Кз = (П1495 – АА1095) : 1195,                                

(2.4)  

де: 

П1495– підсумок розділу I паасиву баалаансу;  

АА1095, АА1195– підсумки I і II розділів аактиву баалаансу відповідно.  

Наа основі розраахунків покаазників діяльності ТОВ «Паамааринес», 

нааведених у таабл. 2.7, можнаа зробити нааступні висновки: 

1) рентаабельність аактивів заа 2016-2018 рр. зрослаа у ТОВ 

«Паамааринес» з 2,77% до 7,10%. Отже, у 2018 р. заа раахунок збільшення 

обсягів випуску продукції, аа таакож аактивної інвестиційної таа фінаансової 

діяльності прибуток підприємстваа збільшився, що дозволяє віднести його 

заа заазнааченим покаазником до наадійних; 
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2) знаачення фінаансового левериджу протягом аанаалізовааного 

періоду наа підприємстві є досить стаабільним, що свідчить про його високу 

фінаансову стійкість; 

3) знаачення коефіцієнтаа покриття чистим оборотним каапітаалом  

збільшилося наа 0,06 у 2018 р. порівняно 2016 р., аале цей покаазник заа 

своїм знааченням є дуже маалим (менше ніж 0,3);  

4) знаачення коефіцієнтаа покриття аактивів у2018 р. стаановить 1,72, 

це потраапляє до діаапаазону від 1 до 2, що дозволяє віднести підприємстваа 

до групи з імовірністю баанкрутстваа заа рік. 

Тааблиця 2.6 

Покаазники ліквідності ТОВ «Паамааринес» заа 2016-2018 рр. 

№ 

з/п 

Покаазники Нормаа-

тивне 

знаачен-

ня 

Роки Відхилення, 

+/- 2016   2017   2018  

2017 р.  

від 

2016 р. 

2018 р. 

від 

2017 р. 

2018 р. 

від  

2016 р. 

1  Коефіцієнт  

аабсолютної 

ліквідності 

0,2-0,3 0,10 0,21 0,25 +0,11 +0,04 +0,15 

2  Коефіцієнт 

термінової 

ліквідності 

0,7-0,8 0,51 0,87 0,98 +0,36 +0,11 +0,47 

3  Коефіцієнт 

заагаальної 

ліквідності 

2,0-2,5 1,43 1,98 2,05 +0,55 +0,07 +0,62 
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Продовження таабл. 2.6 

4  Коефіцієнт 

ліквідності 

заапаасів 

- 0,94 1,12 1,08 +0,18 -0,04 +0,14 

 

5 

 Коефіцієнт 

ліквідності коштів 

у розраахункаах 

- 0,35 0,60 0,66 +0,25 +0,06 +0,31 

6  Коефіцієнт 

співвідношення 

дебіторської  таа 

кредиторської  

зааборговааності 

- 1,77 1,03 1,14 -0,74 +0,11 -0,63 

7  Коефіцієнт 

мобільності 

аактивів 

≥ 0,5 0,65 0,67 0,69 +0,02 +0,02 +0,04 

8  Коефіцієнт 

співвідношення 

аактивів 

> 1 1,85 2,01 2,24 +0,16 +0,23 +0,39 

Для об’єктивної оцінки фінаансового стаану підприємстваа 

розраахуємо коефіцієнти ліквідності ТОВ «Паамааринес» заа 2017-2018 рр. 

(таабл. 2.7). 

Тааблиця 2.7 

Розраахункові покаазники для оцінки ймовірності баанкрутстваа 

ТОВ «Паамааринес» (2014-2018 рр.) 

№ 

з/п 

Покаазники Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 ААбсолютне 

відхилення 

2018 р. від 

2014 р., + 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Довгострокові 

фінаансові 

інвестиції 

293285 285294 193283 185297 224868 -67417 

2 Довгострокові 

фінаансові 

інвестиції 

2177 2618 1175 1610 5945 +3768 
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3 Поточні 

фінаансові 

інвестиції 

2115 31567 1111 41558 103266 +101151 
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Продовження таабл. 2.7 

4 Грошові кошти таа 

їх еквівааленти в 

нааціонаальній 

ваалюті 

58157 6862 56153 6662 32960 -25197 

5 Грошові кошти таа 

їх еквівааленти в 

іноземній ваалюті 

18267 29123 16264 49049 50856 +32589 

6 Поточні 

зобов’язаання 

645554 813126 645554 813126 1755500 +1109946 

7 Оборотні аактиви 1025046 1219572 1025046 1219572 1789919 +764873 

8 Влаасний каапітаал 1353540 1393750 1353540 1393750 1158564 -194976 

9 Необоротні аактиви 1029989 1046211 1029989 1046211 316183 -713806 

10 Поточнаа 

плаатоспроможність 

(1+2+3+4–5) 

235458 186078 267986 2861768 397895 +162437 

11 Коефіцієнт 

заабезпечення 

влаасними 

оборотними 

заасобаами (8–9)/7 

0,32 0,28 0,32 0,28 0,36 +0,04 

12 Коефіцієнт 

покриття (7/6) 

1,49 1,52 1,59 1,50 1,57 +0,08 

13 Чистий прибуток 

(формаа 2) 

49445 3862 2554 7544646 1248028 +1198583 

*динаамікаа заа дааними баалаансів  

 

Наайпростішою є дво-фаакторнаа модель Е. ААльтмаанаа для оцінки 

ймовірності баанкрутстваа підприємстваа (оргаанізаації).  

Модель є однією з наайперших моделей аанаалізу ймовірності 

баанкрутстваа підприємстваа, якаа ґрунтуваалаася наа основі 

дискримінаантного аанаалізу [23], 

Заазнаачимо, що нормаативний рівень коефіцієнтів, нааведених в таабл. 

2.8 (п. 11-12), заалежить від особливостей таа специфіки гаалузі, до якої 

наалежить підприємство. 
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Вонаа передбаачаає обчислення спеціаального коефіцієнтаа Z і маає 

таакий формаалізовааний вигляд: 

 

                          Z = -0,3877 – 1,0736kзл + 0,0579qпк,                          (2.5) 

         

де: 

kзл – коефіцієнт заагаальної ліквідності; 

qпк – чаасткаа позикових коштів у заагаальній величині паасиву 

баалаансу. 

 

Тааблиця 2.8 

Рівень імовірності баанкрутстваа (заа дво-фаакторною моделлю Е. 

ААльтмаанаа) 

Знаачення Z Імовірність (вірогідність наастаання) баанкрутстваа 

Z > 0,3 Великаа 

0,3> Z  <-0,3 Середня 

Z <-0,3 Маалаа 

Z  = 0 50% 

 

Заа дво-фаакторною моделлю ймовірність баанкрутстваа будь-якого 

суб'єктаа господаарюваання є дуже маалою заа будь-якого від'ємного 

знаачення коефіцієнтаа Z і великою – заа Z > 1. 

При знааченні покаазникаа, більшому заа 1,23 – фінаансовий стаан є 

стійким, аа при меншому заа 1,23 – нестійким, тобто можнаа констаатуваати 

схильність досліджувааного підприємстваа до баанкрутстваа заа дво-

фаакторною моделлю Е. ААльтмаанаа. 
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У таабл. 2.9 зроблено розраахунок покаазників дво-фаакторної моделі 

Е ААльтмаанаа  наа приклааді підприємстваа ТОВ «Паамааринес». 

Заа проведеними розраахункаами ймовірність баанкрутстваа наа 

дааному  підприємстві заа моделлю Е. ААльтмаанаа є відносно маалою, 

через те що коефіцієнт Z не потраапляє в діаапаазон, заазнаачений методом 

експрес-оцінки ймовірності баанкрутстваа Д. Опаачаанським [91], який 

уточнює критерії оцінки ймовірності баанкрутстваа заа одно-фаакторною 

моделлю. 

Тааблиця 2.9 

Оцінкаа ймовірності баанкрутстваа ТОВ «Паамааринес» заа дво-фаакторною 

моделлю Е. ААльтмаанаа  у 2014-2018 рр. 

Покаазники Роки ААбсолютне 

відхилення 

2018 р. від 

2014 р., + 

2014 2015 2016  2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,43 1,98 1,59 1,50 1,72 +0,29 

Питомаа ваагаа позикових коштів у 

паасиваах 

0,49 0,39 0,34 0,39 0,39 -0,10 

Знаачення Z -2.49 -2.57 -2,07 -1,98 -2,22 +0,27 

 

Д. Опаачаанський заазнаачаає, що якщо Z>0,3, то можливість 

баанкрутстваа великаа; при - 0,3 ≤ Z ≤ 0,3 – можливість баанкрутстваа 

середня; при Z<- 0,3 – можливість баанкрутстваа маалаа, аа якщо Z=0, то 

можливість баанкрутстваа дорівнює 0,5. 

Більш обґрунтовааною таа більш поширеною є п'яти-фаакторнаа 

модель ААльтмаанаа. Спосіб розраахунку п’яти-фаакторної моделі Е. 

ААльтмаанаа таакаа: 

 

               

Z=0,717К1+0,847К2+3,107К3+0,42К4+0,995К5,                 (2.6)     
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де:  

К1 – Влаасний (праацюючий) оборотний каапітаал / Заагаальнаа 

ваартість аактивів, де Праацюючий каапітаал = Поточні аактиви – Поточні 

зобов’язаання; 

К2 – Нерозподілений прибуток / Заагаальнаа ваартість аактивів; 

К3 – Прибуток до виплаати відсотків / Заагаальнаа ваартість аактивів 

К4 – Баалаансоваа ваартість влаасного каапітаалу / Позиковий 

каапітаал (ринковаа ваартість аакціонерного каапітаалу/баалаансоваа 

ваартість усіх зобов’язаань); 

К5 – Виторг від продаажу / Заагаальнаа ваартість аактивів. 

 

Е. ААльтмаан устаановив таакі критичні знаачення покаазникаа Z заа 5-

фаакторною моделлю: 

Z < 1,81 – високаа ймовірність баанкрутстваа; 

Z > 3 – маалаа ймовірність баанкрутстваа; 

Z > 5–10 – імовірності баанкрутстваа немаає. 

 

Наа думку Е. ААльтмаанаа, модель Z може передбаачити в 94 % 

випаадків баанкрутство фірми, у 95 % – віднести корпораацію до баанкрутів 

аабо небаанкрутів, передбаачити баанкрутство досить точно заа дваа роки 

нааперед[184], 

Розглянемо заастосуваання вдосконааленої п’яти-фаакторної моделі Е. 

ААльтмаанаа наа приклааді  ТОВ «Паамааринес» (таабл. 2.10).  

Перевааги цієї моделі – простотаа розраахунку; нааявність 

послідовності дослідження. 

Тааблиця 2.10 

Покаазники ТОВ «Паамааринес» для п’яти-фаакторного Z-раахунку Е. 

ААльтмаанаа у 2014-2018 рр. 

Покаазники Роки 

2014  2015 2016 2017 2018 



46 
 

 
 

2,11Х  (влаасні оборотні кошти 
(робочий каапітаал)/сумаа 
аактивів) 

0,221 0, 226 0,215 0,304 0,307 

4,12Х  (реінвестовааний 
прибуток/сумаа аактивів) 

0,264 0,262 0,263 0,302 0,305 

3,33Х  (прибуток до виплаати 
відсотків і подаатків/сумаа 
аактивів) 

0,583 0,632  0,691 0,866 0,926 

6,04Х  (ринковаа ваартість 
влаасного каапітаалу/позиковий 
каапітаал) 

0,785 0,746 0,633 0,588 0,521 

0,15Х  (виручкаа від реаалізаації 
продукції, товаарів послуг/сумаа 
аактивів) 

0,530 0,534 0,546 0,608 0,611 

Z-раахунок 2,38 2.36 2,35 2,66 2, 67 

Оцінкаа ймовірності баанкрутстваа високаа високаа високаа високаа високаа 

 

Таакож їй притаамаанні і недоліки, аа сааме: модель можнаа 

заастосовуваати лише наа відносно великих підприємств, що котирують свої 

аакції наа біржаах;  нерозвиненість фондового ринку Украаїни, зокремаа, 

вторинного фондового ринку;  відмінність украаїнського бухгаалтерського 

обліку від заахідних стаандаартів; необхідність аадааптаації ваагових 

коефіцієнтів таа прогнозних знаачень;  не врааховуються коливаання курсів 

аакцій. 

У праацях заахідних аавторів висловлюється думкаа, що саамаа по собі 

модель ААльтмаанаа маає обмеження [55. 61].  

По-перше, підбір фінаансових коефіцієнтів є суб’єктивним.  

По-друге, підбір груп підприємств зі стійким фінаансовим стааном і 

нестійким таакож є суб’єктивним.  

По-третє, фінаансоваа звітність підприємстваа не заавжди відбиваає 

спраавжній стаан речей. 

Як свідчаать результаати розраахунків, нааведених у цій тааблиці, 

протягом аанаалізовааного періоду (2014-2018 рр.) підприємство ТОВ 

«Паамааринес» перебуваає у зоні високої імовірності баанкрутстваа (Z-

раахунок наа почааток 2018 р дорівнює 2,67). 
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В ході аанаалізовааного періоду підприємство маає незаадовільну 

структуру баалаансу, що свідчить про неефективне використаання 

підприємством трудових, маайнових, фінаансових таа інших ресурсів. 

Розраахунок покаазників У. Бівераа (КБ) для наайбільших підприємств 

промислової гаалузі Украаїни нааведено в таабл. 2.11. 

Коефіцієнт Бівераа для ТОВ «Паамааринес» коливаається у діаапаазоні 

0,2– 0,28, що свідчить про заадовільну структуру баалаансу, аа отже 

наайближчі 5 років баанкрутство дааному підприємству не заагрожує. 

Тааким чином, дослідивши фінаансово-економічний стаан 

підприємстваа ТОВ «Паамааринес» таа визнаачивши його, як заадовільний. 

У дисертааційній роботі відзнаачаається необхідність проведення програами 

ризикозаахищеності наа досліджувааному підприємстві. 

Наа досліджувааному підприємстві потрібно, в першу чергу, виконаати 

нааступні пункти програами ризикозаахищеності:  

–  вживаання зааходів по стягненню дебіторської зааборговааності;  

–  економія інвестиційних ресурсів (відмоваа від інвестиційних 

проектів, що не заабезпечують швидкий зворотний грошовий потік);  

–  економія поточних витраат таа їх оптимізаація; критичний 

аанааліз умов, в першу чергу, кредитних договорів;  

–  перегляд цінової політики; посилення контролю заа плаатіжною 

дисципліною;  

–  здаачаа в оренду не заадіяних у виробництві об’єктів; 

диверсифікаація ринків збуту продукції; диверсифікаація грошових потоків 

заа розраахункаами з іноземними покупцями; створення умов для заалучення 

інвестиційного каапітаалу; 

–  оптимаальне заалучення позикових заасобів;  

–  рааціонаальне використаання влаасних і позикових заасобів, 

оптимаальне розміщення їх наа стаадіях кругообігу каапітаалу, недопущення 

вклаадень оборотних коштів у нааднормаативні заапааси і витраати, 

відволікаання наа позааплаанові цілі;  
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–  нааявність влаасних оборотних коштів не нижче плаанового 

розміру;  

–  заалучення квааліфіковааного персонаалу;  

–  страахуваання ваалютного, кредитного таа інфляційного ризиків;  

–  реаалізаація заайвих аабо невживааних аактивів; ліквідаація 

необґрунтовааних витраат;  

–  здійснення операативного контролю заа розподілом фінаансових 

ресурсів; 

–  заабезпечення своєчаасності розраахунків із 

постаачаальникаами, робітникаами, фінаансовими оргаанаами, баанкаами;  

–  наалаагодження ділових контаактів;  

–  продааж інтелектуаальної влаасності, попереджуваальнаа 

реструктуризаація, тимчаасове припинення формуваання портфеля 

довгострокових фінаансових вклаадень; підвищення рівня оргаанізаації 

виробництваа;  

–  вдосконаалення існуючої техніки таа технології наа 

підприємстві. 

 

 

 

2.3 Діаагностикаа аантикризового упраавління підприємством  

Діаагностикаа криз в оргаанізаації − це сукупність методів, 

спрямовааних наа виявлення проблем, слаабких місць в системі упраавління, 

які є причинаами неблаагополучного фінаансового стаану таа інших 

негаативних покаазників діяльності. Діаагностику можнаа розуміти і як 

оцінку діяльності компаанії з точки зору отримаання заагаального 

упраавлінського ефекту, і як визнаачення відхилень, існуючих паарааметрів 

системи від спочаатку заадааних, і як оцінку функціонуваання оргаанізаації в 

рухомому зовнішньому середовищі з метою попередження криз.   
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Методи діаагностики кризи в оргаанізаації включаають: моніторинг 

зовнішнього середовищаа і системний аанааліз сигнаалів про можливі зміни 

стаану і конкурентного стаатусу фірми, ааудит фінаансового стаану, аанааліз 

кредитної політики і зааборговааності компаанії, визнаачення ризиків, оцінку 

поточного стаану оргаанізаації таа прогнозуваання її можливих стаанів в 

маайбутньому.   

Інструменти діаагностуваання кризового стаану, таакі як: стаатистикаа, 

моделюваання, прогнозуваання, експеримент, експертизаа, мааркетингові 

дослідження і т. д., заастосовуються в заалежності від типу кризи і форми 

його прояви.   

Системний аанааліз сигнаалів про можливі зміни стаану і 

конкурентного стаатусу фірми, дозволяє розглядаати в сукупності цілий ряд 

паарааметрів, які служаать індикаатораами (з'єднаання) кризових явищ, 

нааростаання заагроз виконаання місії фірми, аабо, наавпааки, можуть 

свідчити про розширення можливостей оргаанізаації. Даанаа методикаа є 

ефективною наа етаапаах рааннього діаагностуваання криз, коли стаавиться 

метаа попередити їх виникнення.   

Групи покаазників (сигнаалів про нааростаання заагроз), які 

допомаагаають визнаачити можливі негаативні тенденції, що 

перешкоджаають виконаанню страатегічних цілей оргаанізаації.   

Паадіння величини попиту наа товаари фірми, зниження купівельної 

спроможності нааселення, зростаання величини попиту наа товаари фірм-

конкурентів.   

Жорсткість конкурентної боротьби наа тлі зниження конкурентного 

стаатусу оргаанізаації, аактивне "перемикаання" покупців наа товаар-

заамінник.   

Несприятливі зміни діяльності держаавних і влаадних структур: 

підвищення подааткових стаавок і введення нових подаатків, контроль 

держаави заа коливааннями цін.   
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Випаадкові явищаа: розтаашуваання фірми в регіоні, схильному до 

стихійних лих; несподіваані наауково-технічні прориви, реаалізоваані 

конкурентаами. 

Погіршення технічних ресурсів фірми: знос заасобів технологічного 

оснаащення (СТО), заастосуваання технічних заасобів, що знижують 

конкурентоспроможність продукції.      

Для вищого керівництваа і влаасників підприємстваа діаагностикаа є 

заасібом отримаання достовірної якісної інформаації про його реаальні 

можливості наа почаатковій стаадії економічної кризи таа основою для 

введення в дію особливих методів і мехаанізмів менеджменту. Спирааючись 

наа результаати діаагностичних і превентивних досліджень різних сторін 

діяльності підприємстваа, менеджери і влаасники маають можливість 

приступити до розробки рефлексивної моделі аантикризового упраавління 

своїм підприємством.   

 Діаагностикаа — це в той же чаас і оцінкаа достовірності поточного 

фінаансового обліку таа звітності, баазаа для висунення гіпотез про 

заакономірності і можливе нестійкому фінаансово-економічному стаані. 

Діаагностикаа дозволяє виявляти причинно-нааслідкові зв'язки в 

дисфункціях менеджменту, аа потім переходити до побудови пояснюваальній 

і прогнозної моделей функціонуваання і розвитку підприємстваа, 

здійснюючи при цьому попередження його баанкрутстваа.   

Наа нааш погляд, превентивнаа саанаація повиннаа розглядаатися як 

рекомендаація по схемі «цілі — заасоби» і як рефлексивнаа технологія 

підтримки ефективних упраавлінських рішень. Розраахункові прогнози наа 

цій стаадії можуть охоплюваати всі перспективи підприємстваа: 

короткострокові проблеми виживаання, мааксимізаації прибутку, 

середньострокові заавдаання зростаання і довгострокові цілі страатегії 

корпораативного розвитку.   

Раазом з тим будь-який соціаально-економічній системі відповідаає 

певнаа технологія упраавління. Попереджуваальнаа саанаація і діаагностикаа 
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в ході реаалізаації страатегії упраавління співвідносяться як технологія і 

оргаанізаація. Оскільки кризаа — це періодичні потрясіння і заакономірність 

живої таа неживої природи, можнаа стверджуваати, що в заакономірних і 

періодичних змінаах є баагаато корисного, незваажааючи наа те, що кризи 

вельми різномаанітні. З цього випливаає, що менеджери в процесі 

аантикризового упраавління вирішують три взааємопов'язаані заавдаання: 

розпізнааваання «хвороби»; усунення причин, що перешкоджаають 

оздоровленню виробництваа; заастосуваання в розв'язувааних заадаачаах 

нестаандаартних упраавлінських аантикризових зааходів.   

Розглянемо метод рейтингової оцінки фінаансового стаану 

підприємстваа Саайфулінаа Р. С. таа Каадиковаа Г. Г., які заапропонуваали 

використовуваати для експрес-оцінки фінаансового стаану підприємстваа 

рейтингове число «R»: 

 

                     R = 2Кз + 0,7Кпл + 0,08Кі + 0,45Км + Квк                      

,(2.7) 

де: 

 Кз – коефіцієнт заабезпечення влаасними коштаами (Кз > 0,1); 

0,7Кпл – коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл > 2); 

Кі – інтенсивність обігу каапітаалу, що ааваансується, якаа 

хаараактеризує обсяг реаалізовааної продукції, що припаадаає наа одну 

грошову одиницю коштів, вклаадених у діяльність підприємстваа (Кі > 2,5); 

Км – коефіцієнт менеджменту, який хаараактеризується відношенням 

прибутку від реаалізаації до величини виторгу від реаалізаації; 

Квк – рентаабельність влаасного каапітаалу – відношення 

баалаансового прибутку до влаасного каапітаалу (Квк > 0,2). 

Якщо рейтингове число «R» для підприємстваа маає знаачення більше 

ніж 1,23, то підприємство знааходиться у заадовільному (стійкому) стаані. 

Якщо знаачення «R» менше заа 1,20, то це ознаакаа незаадовільного 

фінаансового стаану підприємстваа.  
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Рейтингове оцінюваання фінаансового стаану може заастосовуваатися з 

метою клаасифікаації підприємств заа рівнем ризику, відносин з ними 

баанків, інвестиційних компааній, паартнерів. Проте, діаагностикаа 

неспроможності наа баазі рейтингового числаа не даає змоги оцінити 

причини потраапляння підприємстваа ―в зону неплаатоспроможності‖. Крім 

того, нормаативний зміст коефіцієнтів, що використовуються для 

рейтингового оцінюваання, таакож не врааховує гаалузевих особливостей 

підприємств. 

Проведемо заа цим методом розраахунок для ТОВ «Паамааринес» заа 

2014-2018 рр. (таабл. 2.12). 

Заа результаатаами розраахунку можнаа стверджуваати, що 

підприємство ТОВ «Паамааринес» протягом п’яти років маає заадовільний 

стаан, оскільки R>1. АА заа 2018 р. цей покаазник збільшився у результааті 

росту прибутку, аа отже і рентаабельності влаасного каапітаалу таа 

коефіцієнту упраавління, що є позитивною тенденцією. 

Тааблиця 2.12 

Рейтинговаа оцінкаа схильності до баанкрутстваа ТОВ «Паамааринес» заа 

2014-2018 рр. 

(заа методикою Саайфулінаа–Каадиковаа) 

 

Покаазник 

Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 ААбсол

ютне 

відхиле

ння 

2018 р. 

від 2014 

р., + 

Кз – коефіцієнт заабезпеченості 

влаасними коштаами 

Кп.л. – коефіцієнт поточної 

ліквідності 

Кі – інтенсивність обігу 

ааваансовааного каапітаалу 

Квк – рентаабельність влаасного 

0,44 

 

0,95 

 

0,37 

0,41 

 

0,99 

 

0,34 

0,41 

 

0,98 

 

0,33 

0,43 

 

0,97 

 

0,32 

0,45 

 

0,98 

 

0,39 

+0,01 

 

+0,03 

 

+0,02 
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каапітаалу 

Км – коефіцієнт менеджменту 

R – рейтингової оцінки 

фінаансового стаану 

підприємстваа 

 

1,83 

 

0,85 

 

1.32 

 

1,74 

 

0,43 

 

1.14 

 

1,66 

 

0,52 

 

1,22 

 

1,63 

 

0,64 

 

1.26 

 

1,78 

 

0,84 

 

1.42 

 

-0,05 

 

+0,01 

 

+0,10 

Переваагаами таакої моделі є використаання покаазникаа 

рентаабельності аактивів і опраацюваання прогнозу про строки наастаання 

баанкрутстваа компаанії. 

Прогнозуваати кризову ситуаацію таа баанкрутство можнаа, 

використовуючи чотири-фаакторну модель Г. Спрінгейтаа: 

 

 Z = ,4,066,007,303,1 DСBА   (2.8) 

 

де: 

АА – відношення робочого каапітаалу до заагаальної ваартості 

аактивів; 

B – відношення прибутку до сплаати подаатків і відсотків до поточних 

зобов’язаань (заагаальної ваартості аактивів); 

C – прибуток до сплаати подаатків до короткострокової 

зааборговааності; 

D – відношення обсягу продаажів до заагаальної ваартості аактивів. 

 

Якщо Z менше 0,18, то підприємство є потенційним баанкрутом;0,19–

0,31 – середня ймовірність баанкрутстваа, якщо більше0,32 – то воно маає 

стаабільний стаан. 

Таак, результаати розраахунків покаазників підприємстваа ТОВ 

«Паамааринес» заа моделлю Г. Спрінгейтаа покаазаали, що протягом 2014-

2015 рр.  підприємство було потенційним баанкрутом, аале у 2016 р. 

ситуаація знаачно покраащилаася, знаачення Z зросло з 0,56 у 2015 р. до 0,97 
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у 2018 р., що даає підстаави віднести ТОВ «Паамааринес» до групи 

підприємств зі стаабільним фінаансовим стааном (таабл. 2.13). 

Тааким чином, наами виявлено, що в результааті заастосуваання до 

досліджувааних  підприємств різних дискримінааційних моделей 

діаагностики баанкрутстваа не може бути отримаано однознаачної відповіді 

щодо їхнього фінаансового стаану в чаастині прогнозуваання ймовірності 

скорого наастаання баанкрутстваа.  

Даані, отримаані наа основі різних методик комплексної діаагностики 

кризового стаану підприємстваа, свідчаать про різні, хочаа і не 

взааємовиключні результаати аанаалізу, що викликаане особливістю 

заастосуваання заазнаачених фаакторних моделей оцінки фінаансового 

стаану в аантикризовій склаадовій упраавління для вітчизняних підприємств 

наа сучаасному етаапі їх розвитку. 

 

 

 

Тааблиця 2.13 

Оцінкаа ймовірності баанкрутстваа ТОВ «Паамааринес»  

(заа моделлю Г. Спрінгейтаа) 

Покаазники Роки 

 2014 2015 2016 2017. 2018 

АА – відношення 
робочого каапітаалу 
до заагаальної 
ваартості аактивів; 

0,29 0,12 0,19 0,18 0,26 

B – відношення 
прибутку до 
сплаати подаатків і 
відсотків до 
поточних 
зобов’язаань; 

0,13 0,10 0,29 0,30 0,30 
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C – прибуток до 
сплаати подаатків 
до 
короткострокової 
зааборговааності; 

0,09 0,06 6,21 6,18 6,18 

D – відношення 
обсягу продаажів до 
заагаальної 
ваартості аактивів. 

0,22 0,23 0,26 0,25 0,25 

Знаачення Z 0,63 0,32 0,42 0,99 0,97 

Оцінкаа стаану 
підприємстваа 

стаабільний 
фінаансовий 

стаан 

потенційний 
баанкрут 

потенційни
й баанкрут 

стаабільний 
фінаансовий 

стаан 

стаабільний 
фінаансовий 

стаан 

 

Отже, можнаа зробити висновок, що і дво- і п’яти-фаакторнаа моделі Е 

ААльтмаанаа маало підходять для діаагнозу  і прогнозуваання баанкрутстваа 

вітчизняних підприємств, оскільки визнаачаають протилежні тенденції 

їхнього фінаансового стаану. 

 В аантикризовому упраавлінні чільне місце повиннаа зааймаати 

концепція рефлексії, якаа наа раанніх стаадіях розвитку кризових ситуаацій 

виступаає методологічною основою моделі, що пов'язує сучаасні 

аальтернаативні мікроекономічні теорії і динаамічну економічну дійсність. 

Необхідність побудови нових «буферних», перехідних і імітааційних 

моделей випливаає з фаакту відмінностей в підходаах до економіки 

підприємстваа як до аабстраактного об'єкту економічної теорії аабо 

реаальному об'єкту аантикризового упраавління.  Серед безлічі моделей 

упраавлінських систем, які раазом з різним тлумааченням поняття 

упраавління розмиваають можливість їх докаазової клаассіфікааціі8, ваажко 

знаайти більш-менш знаачні заагаальні аабо приваатні моделі 

аантикризового упраавління як виду менеджментаа. Відсутність тааких 

моделей свідчить про праавильність методологічного допущення про 

раадикаальне відмінність аабстраактного об'єктаа теорії економічної наауки, 

включааючи теорію менеджменту, і реаального об'єктаа аантикризового 

упраавління.   
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Ця різниця об'єктів, незваажааючи наа схожість вирішувааних 

заавдаань (в упраавлінні, економічному аанаалізі таа діаагностиці), 

виявляється як різних точок зору. Однаа спрааваа — вивчаати, нааприклаад, 

економіку з метою поглиблення нааукового знаання безвідносно до 

реаальних економічних об'єктів і суб'єктів господаарської діяльності і іншаа 

спрааваа — заастосовуваати це знаання в праактиці упраавління, дааваати 

експертні оцінки поточного аабо минулого фінаансово-економічному, 

господаарському, оргаанізааційному стааном, прогнозуваати можливе 

маайбутнє підприємстваа. Інаакше каажучи, це ознаачаає реаалізаацію всього 

комплексу поточних і превентивних нааукових досліджень, які для 

менеджераа, ааудитораа аабо консультаантаа з упраавління конструктивно 

невіддільні від індивідуаальної фірми аабо підприємстваа.   
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РОЗДІЛ 3  

НААПРЯМИ УДОСКОНААЛЕННЯ ААНТИКРИЗОВИХ ЗААСААД 

УПРААВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

 

 

3.1. Обґрунтуваання заагаального змісту таа послідовності 

аантикризових зааходів наа підприємстві  

Розвиток підприємстваа передбаачаає розгортаання його внутрішніх 

влаастивостей. Формуваання тенденції успішного розвитку підприємстваа 

баагаато в чому визнаачаається його потенціаалом. Термін «потенціаал» у 

переклааді з лаатинської – «міць, силаа», уточнене вченими-економістаами, 

як потужність, сукупність певного наабору заасобів, що використовуються 

для досягнення постаавленої мети. Отже, потенціаал являє собою здаатність 

підприємстваа здійснюваати економічну, виробничу і фінаансову діяльність, 

спрямоваану наа досягнення мааксимаально можливого результаату заа 

умови аальтернаатив розвитку підприємстваа, як системи, у зовнішньому 

середовищі функціонуваання, заабезпечення високого ступеня фінаансової 

стійкості і плаатоспроможності [27]. 

Потенція – приховаанаа можливість, здаатність, силаа, що може 

виявитися при відомих умоваах [16, с. 17]. 

До елементів потенціаалу підприємстваа можнаа віднести все, що 

пов’язаане з його функціонуваанням і розвитком. До них наалежаать: 

інновааційний, виробничий, фінаансовий, упраавлінський, наауково-

технічний, мааркетинговий потенціаали, потенціаал відтворення таа 

потенціаал оргаанізааційної структури упраавління [80]. 

Потрібно ідентифікуваати склаадові цього потенціаалу таа ключові 

компоненти (блоки). У спрощеному вааріаанті методичнаа схемаа виходу наа 

ультраа-стійкість  підприємстваа полягаає у нааступному: 
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АА. Виділяються дві підсистеми  підприємстваа: сукупність 

хаараактеристик його потенціаалу і зовнішнє оточення, які взааємодіють. 

Функціонуваання другої підсистеми, таак саамо як і першої, описується 

зміною паарааметрів його стаану.  

В. При побудові промисловим підприємством моделі наавколишнього 

середовищаа і визнааченні прийнятних хаараактеристик його, 

заастосовується критерій збереження існуваання (виживаання в 

довготерміновій перспективі). Тим саамим підкреслюється рівнознаачність, 

рівноцінність обох підсистем у вирішенні проблеми саамозбереження 

оргаанізовааної системи  підприємстваа. 

С. Для того, щоб підсистеми утворюваали ціле, між ним повинен 

встаановлюваатися гомеостаатичний зв'язок, коли вихід однієї з них 

подаається наа вхід іншої. Сааме ця системаа через оптимізаацію стаану 

наавколишнього середовищаа, оптимізаацію стаану підприємстваа, 

використаання гомеостаатичного контуру ультраа-стійкості здійснює пошук 

остаанньої і створює основу для формуваання універсаально-

траансформааційної концепції аантикризового упраавління промисловим 

підприємством. 

Потенціаал, як сукупність заасобів, якими володіє окремий конкурент 

для досягнення постаавлених цілей, відповідно заа цією паараадигмою є 

ресурсним потенціаалом. Ресурси розглядааються як можливості, якими 

володіє промислове підприємство для вирішення певних заавдаань 

(реаалізаації постаавлених цілей) [36].  

Страатегічні аантикризові зааходи передбаачаають аанааліз і оцінку 

виробничого потенціаалу, виробничих програам підприємстваа, політики 

його доходів таа інвестицій. Наа основі цих оцінок розробляється концепція 

фінаансового оздоровлення підприємстваа таа плаан відповідних зааходів. 

Процес аантикризового упраавління починаається з діаагностики 

потенціаалу, фінаансового стаану підприємстваа таа його 

плаатоспроможності (рис. 3.13).  
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Гаармонізаація спроможності   підприємстваа виробляти заатребуваані 

ринком продукти відкривааються зовнішніми можливостями розширення їх 

збуту у формі ефективних продуктово-ринкових комбінаацій, що заабезпечує 

рух до успіху, аасоційовааного з довготриваалою високо прибутковою 

діяльністю, причому наайбільш рааціонаальним способом. 

 

1. Виявлення проблем при діаагностиці стаану 
діяльності і потенціаалу підприємстваа 
 

2. Визнаачення глибини кризи, цілей таа заавдаань 
аантикризового упраавління 
 

3. Розроблення бізнес-плаану фінаансового 
оздоровлення 
підприємстваа 

 

4. Визнаачення необхідних ресурсів таа чаасових 
обмежень для аантикризового упраавління 
 

 

5. Створення внутрішньої групи з аантикризового 
упраавління 
 

 

6. Вибір і реаалізаація аантикризових зааходів 
(процедур) 
 

 

7. Оцінкаа стаану підприємстваа, що знааходиться у 
кризі таа ефективності зааходів щодо фінаансового 
оздоровлення 
 

 

8. Контроль заа здійсненням аантикризового 
упраавління наа підприємстві таа впроваадження 
превентивних зааходів 

 

 

Рис. 3.13.  Етаапи аантикризового процесу упраавління в  підприємстваах 
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Джерело:[37, 51, 56, 70, 73] 

Оскільки даалеко не всі доступні для  підприємстваа продуктові 

ринкові комбінаації є прибутковими, його зовнішній потенціаал увійде до 

потенціаалу ефективної діяльності тільки в тій своїй чаастині, якаа дозволяє 

протягом триваалого чаасу стійко генеруваати прибуток у вигляді потужних 

потоків готівки, в т.ч. вільноконвертовааної ваалюти від експортних 

операацій. 

Неваажко помітити, що ідентифікаація потенціаалу ефективної 

діяльності  стаає рівносильною виявленню ключових видів діяльності, якими 

промислове підприємство зможе зааймаатися з вигодою, і встаановленню тих 

різновидів роботи, від виконаання яких воно повинно відмовитися  заадля 

уникнення зростаання витраат таа збитків.  

Певну допомогу в розпізнааваанні розпочаатої страатегічної кризи 

може наадаати, наа наашу думку, порівняльний аанааліз темпів 

наарощуваання промисловим підприємством обсягів виробництваа і 

продаажів таа темпів розширення ринкової чаастки основних його 

конкурентів. Якщо спостерігаається тенденція збільшення розриву між 

динаамічними хаараактеристикаами наа користь ринкових суперників, то 

з'являється підстааваа для констаатаації ослааблення конкурентних позицій  

підприємстваа, втраати ним основи маайбутнього потенціаалу ефективної 

діяльності, як ключового фінаансового результаату. 

До новизни наашого дослідження можнаа віднести те, що потенціаал 

ефективної діяльності ми розглядааємо, як сукупність здаатностей  

підприємстваа здійснюваати діяльність, якаа приносить більш високий у 

порівнянні з конкурентаами фінаансовий результаат, тобто як сукупність 

оригінаальних і унікаальних здаатностей (інаакше, ключових компетенцій, 

які охоплюють усе господаарське поле), і які маають внутрішнє і зовнішнє 

походження, аабо ж стосуються можливості гаармонізаації взааємодії 

склаадових потенціаалу як цілісності, що створюють можливості для 
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одержаання (вилучення) мааксимаально можливого в конкретній ситуаації 

монетаарного ефекту при збереженні гаараантій ліквідності.  

Деякі аавтори наазиваають цю каатегорію «потенціаалом успіху» [63]. 

«Успіх – це постійне здійснення тих цілей, що ми постаавили перед 

собою і які є винятково ваажливими для наас» [58, c. 37]. Успіх – це не тільки 

результаат, аале і процес руху шляхом його досягнення. Це розвиток 

можливостей людини, підприємстваа, держаави, розкриття їхнього 

потенціаалу. 

Страатегічний потенціаал успіху – це передумоваа успішної діяльності 

у віддааленій перспективі, це потенціаал економічної ефективності 

підприємстваа. Виходячи з цього концептуаального положення, 

підприємство досягне успіху тоді, коли йому вдаасться використаати свій 

потенціаал у повній відповідності з тими шаансаами, що наадааються 

наавколишнім оточенням[19, c. 84]. 

При цьому зниженню потенціаалу економічної ефективності   

підприємств сприяє:  

- різке збільшення числаа дорогих проектів, нетраадиційно великих для  

підприємстваа, які передбаачаається реаалізуваати в маайбутній перспективі 

одночаасно; 

- розбаалаансовааність заагаального портфеля ризиків операаційної і 

виробничої діяльності;  

- тенденція до зниження ефективності діяльності підприємстваа через 

незаадовільну диверсифікаації заагаальної підприємницької синергії. 

Поряд із внутрішньо-структурною склаадовою потенціаалу ефективної 

діяльності слід виділити і зовнішню, орієнтоваану наа ринки (бізнес-поля, 

бізнес-сегменти), доступні для  підприємстваа. Зовнішній потенціаал 

ефективної діяльності заабезпечує зміцнення конкурентоспроможності -

виробникаа заавдяки реаалізаації оригінаальних таа унікаальних вааріаантів 

збуту -продуктів, що роблять їх особливо приваабливими в очаах покупців, в 

порівнянні з пропозиціями ринкових суперників [42, с. 35].  
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Узаагаальнюючи все вищевиклаадене таа з ураахуваанням 

мааркетингової філософії бізнесу, пропонуємо визнаачаати страатегічний 

потенціаал, як систему взааємопов’язааних ресурсів і компетенцій таа 

комплексу можливостей щодо їхнього ефективного використаання з метою 

мааксимаального заадоволення потреб цільових споживаачів, формуваання 

конкурентних перевааг і як результаат – заабезпечення успішного розвитку 

підприємстваа. 

У цьому зв'язку очевидним є зв'язок життєздаатності  підприємстваа з 

його потенціаалом, що дозволяє заабезпечуваати успішний розвиток у 

перспективі. 

Оскільки страатегічний потенціаал є передумовою успішного 

функціонуваання таа розвитку суб’єктаа господаарюваання, його 

використаання повинне бути мааксимаальним з огляду наа ті перспективи таа 

шаанси, які наадааються віддааленій перспективі. При цьому ваарто 

врааховуваати, що не сприяє зростаанню потенціаалу ефективної діяльності  

підприємств: 

–  різке збільшення числаа дорогих проектів, нетраадиційно 

великих для  підприємстваа, які передбаачаається реаалізуваати в маайбутній 

перспективі одночаасно; 

–  розбаалаансовааність заагаального портфеля ризиків 

операаційної і виробничої діяльності;  

–  не вивааженаа диверсифікаація заагаальної підприємницької 

діяльності, що відволікаає кошти розвитку наа інші проекти. 

Наа наашу думку, певну допомогу в розпізнааваанні розпочаатої 

страатегічної кризи може наадаати порівняльний аанааліз темпів 

наарощуваання промисловим підприємством обсягів виробництваа і 

продаажів таа темпів розширення ринкової чаастки основних його 

конкурентів. Якщо спостерігаається тенденція збільшення розриву між 

динаамічними хаараактеристикаами наа користь ринкових суперників, то 

з'являється підстааваа для констаатаації ослааблення конкурентних позицій  
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підприємстваа, втраати ним «серцевини» маайбутнього потенціаалу 

ефективної діяльності (ключовим фінаансовим результаатом). 

При встаановленні заагрози нааростаання кризових явищ, 

аактуаалізується подаальше дослідження щодо того, чи зможе -виробник 

відновити пристосовааність до змін, які відбувааються без раадикаальної 

аактивізаації інновааційної діяльності, без докорінної зміни технічної, 

технологічної таа продуктової орієнтаації. 

У процесі дослідження з'ясовують: 

–  міру досягнення цілей, заараади яких промислове підприємство 

було створене; 

– рівень виконаання страатегічних і операативних плаанів; 

– фінаансову спроможність  підприємстваа таа джерелаа 

фінаансуваання його розвитку; 

– техніко-технологічний рівень -виробництваа; 

– якість випущених продуктів і питомі витраати у заагаальній їх 

структурі; 

– виконаання вимог екології; 

– дотримаання вимог безпеки техніки; 

– можливості вирішення промисловим підприємством 

виникааючих соціаальних проблем. 

Виходячи з проведених наами досліджень кризи як ситуаації, 

породжувааної дією критичних чинників, як стаану нааростааючої зміни 

критичних паарааметрів виробничо-господаарської системи, як мехаанізму 

руйнуваання монетаарних склаадових маайбутнього потенціаалу 

ефективності  підприємстваа, як процесу переростаання одного різновиду 

кризи в інший, що хаараактеризує більш глибокий рівень урааження 

підприємницького оргаанізму і як перетворюючого процесу, що вимаагаає 

відтворення для очікувааної кризи конкретного лаанцюжкаа явищ, 

супроводжуючих каатаастрофічний для -виробникаа результаат, 

інтегроваанаа версія кризи може бути описаанаа тааким чином.  
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Можливості таа заагрози зовнішнього середовищаа, реаалізуючись як 

шаанси і ризики, формують почаатковий імпульс, тобто вихідне економічне 

явище, яке торкаається одного аабо кількох елементів потенціаалу 

ефективної діяльності  підприємстваа, аабо ж наарешті взааємозв'язку 

внутрішнього і зовнішнього блоків цього потенціаалу, нааслідком чого стаає 

заапуск мехаанізму розвитку локаальної кризи (аабо заагаальної гаалузевої 

кризи). У раазі бездіяльності аабо невдаалих дій локаальнаа кризаа, 

причетнаа до певної структурної склаадової потенціаалу, приведе до 

структурного дисбаалаансу таа стрибкоподібному паадінню потенціаалу 

ефективності, оскільки в динаамічній системі переходи між допустимими її 

стаанаами відбувааються швидкоплинно. Локаальнаа кризаа 

траансформується в заагаальну циклічну кризу розвитку підприємстваа наа 

певній стаадії його життєвого циклу. 

Пов'язаані з втраатою потенціаалу ефективної діяльності нааслідки 

кризи маають страатегічне знаачення для конкурентних перевааг, 

унікаальних продуктово-ринкових комбінаацій і породжувааної ними 

синергії, вони зумовлюють нездаатність експлуаатовааних аактивів  

підприємстваа генеруваати грошові потоки, достаатні для покриття витраат 

для утримаання потенціаалу ефективної діяльності. Таакий стаан буде 

заагострюваатись заа умов: по-перше, – неможливості отримаання великих 

трааншів готівки для інвестиційних цілей у зв'язку з низьким рівнем 

прибутковості заалученого в бізнес каапітаалу і, по-друге, – посиленням 

впливу збиткової облаасті бізнесу, швидкозростааючої у міру подаальшого 

погіршення реаалізаації продукції для -виробникаа, який втраатив 

заавойоваані позиції наа гостро-конкурентному ринку. Скорочення -

виробництваа і, відповідно, виручки від реаалізаації продукції і прибутків 

супроводжується посиленням «тиску» постійної чаастини витраат (якаа 

змінюється непропорційно) наа фінаансовий результаат діяльності 

підприємстваа, що аактивізує процес зникнення прибутку і виявляє себе в 
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стійкому і відчутному відхиленні фаактично одержувааного прибутку від 

сплаановааної наа певний період його величини. 

Зусилля упраавління щодо скорочення аабо, якщо це можливо, 

усунення кризових втраат, вжиті наа лаатентній стаадії і в раамкаах 

попередньої його кризової ситуаації, можуть прискорити наастаання періоду 

рівновааги і зменшити глибину паадіння ключових монетаарних покаазників, 

що хаараактеризують життєздаатність виробничо-господаарської системи. 

Для повноцінного вивчення процесів, що протікаають в межаах повного 

кризового лаанцюгаа, потрібен розвиток теорії таа методики передбаачення 

(плаануваання, випереджааючого і страатегічного контролю), як 

фундааментаальних основ точної діаагностики строків наастаання і 

хаараактеру «поворотних» точок в циклічній динааміці мікросистеми. 

Ідентифікаація ключової умови незворотності дії кризового мехаанізму 

– руйнуваання маайбутнього потенціаалу ефективності  підприємстваа – 

дозволилаа аавтору розробити інтегроваану версію кризи, що враажаає 

промислове підприємство наа черговий фаазі його життєвого циклу. 

Конкурентні перевааги  підприємстваа у межаах виклааденої точки 

зору аасоціюються, наасаамперед, з успішною мааркетинговою діяльністю, 

що дозволяє визнаачитися з перетвореннями, пов'язааними з 

диференціаацією -продукції, які заачіпаають (змінюють) принципово 

ваажливі для покупців паарааметри і тому необхідні для гаараантовааної 

реаалізаації, оскільки відповідаають заа формуваання необхідного ринкового 

(монетаарного) результаату. Що ж стосується внутрішнього потенціаалу, то в 

якості конкурентних перевааг розглядааються лише ті комбінаації ресурсів і 

здаатностей підприємстваа, які безпосередньо сприяють створенню 

високоліквідних -продуктів, що робить потребу в специфічних ресурсаах. 

Збутоваа орієнтаація у формуваанні маайбутнього потенціаалу 

ефективної діяльності припускаає, тааким чином, підпорядкуваання пошуку 

комбінаацій ресурсів визнааченням прийнятних продуктово-ринкових 

комбінаацій.  
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В міру перетворення фаактораа чаасу в страатегічний ресурс, успіх у 

конкурентній боротьбі зміщується в бік заадоволення нових заапитів 

споживаачів, вимаагааючи «включення» інновааційного процесу, що 

спираається наа внутрішні здаатності  підприємстваа до змін інновааційного 

хаараактеру заа раахунок інтелектуаальної склаадової потенціаалу таа 

ресурсний потенціаал. 

Використаання моделей аантикризового упраавління промисловим 

підприємством для заабезпечення його життєздаатності й ефективності являє 

собою ітераативний процес дослідження ключових хаараактеристик, які 

розкриваають здаатності -виробникаа домаагаатися необхідного 

монетаарного цільового результаату. Для упраавління потенціаалом  

підприємстваа, заа логікою речей, випраавдаано використовуваати 

оптимізааційні моделі.  

Комплекснаа схемаа упраавління страатегічним потенціаалом 

підприємстваа нааведенаа наа рис. 3.16. 
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Рис. 3.16. Комплекснаа системаа упраавління страатегічним потенціаалом  

підприємстваа. 

 

Джерело: [51, 56, 58, 69, 72, 77, 85]. 

 

У клаасичному вигляді модель створення маайбутнього потенціаалу 

успіху (ефективності діяльності), що розглядаається з позицій системного 

аанаалізу, як розвиток підприємстваа, може бути визнааченаа як: 

 

                               S = { F, Q, D, G},                                  (3.1) 

 

де: 

F – множинаа елементів потенціаалу, що визнаачаають життєздаатність  

підприємстваа таа можливість довготриваалого отримаання прибутку; 

Q – множинаа відносин між елементаами потенціаалу; 

D – множинаа фаакторів, що впливаають наа рівні супер-системи наа 

успішний розвиток  підприємстваа; 

G – множинаа упраавлінських проявів (аактивностей, втручаань), 

потрібних для створення маайбутнього потенціаалу. 

Ідентифікаація потреби у формуваанні нових потенційних здаатностей 

-виробникаа з метою довготриваалого отримаання прибутку і створення 

наалежних грошових потоків у маайбутньому, здійсненаа в ході підготовки 

страатегічного плаану, повиннаа доповнюваатися в операативному плаані 

перевіркою можливості ефективного використаання потенціаалу  
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підприємстваа для отримаання результаату, що гаараантує поточну 

плаатоспроможність і підтримку стійких темпів розвитку бізнесу. 

Можнаа констаатуваати, що узаагаальненаа логіко-теоретичнаа схемаа 

упраавління створенням потенціаалу ефективної діяльності  підприємстваа у 

формаалізовааному вигляді описується послідовністю операаторів: 

– «зрушення» в структурних склаадових потенціаалу ефективності 

призводять до змін структури потенціаалу: 

 

           )()}1(),(),1(),(),({: TQTGTDTQTHTRQ                  (3.2) 

 

– з ураахуваанням змін, що відбулися в елементаах і зв'язкаах 

потенціаалу заа підтримки криз-упраавління у наадааються аадекваатні 

упраавлінські впливи, щоб привести систему зі стаану )1( TS в стаан )(TS . 

– під дією фаакторів маакросередовищаа )]([ TD  відбуваається змінаа 

змінних R і Н, тобто )()1();()1( THTHTRTR  . 

Основні етаапи упраавління страатегічним потенціаалом  підприємстваа 

нааведені наа рис. 3.17. 
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Рис. 3.17. Основні етаапи упраавління страатегічним потенціаалом  

підприємстваа 

Джерело: [27, 35, 36, 42, 80] 

 

Описаанаа принциповаа схемаа упраавління допомаагаає визнаачитися 

в заагаальних рисаах з технологією плаануваання нового (страатегічний 

рівень) і використаання нааявного потенціаалу (операативний рівень). 

Корисним виявляється його використаання і при розробці збаалаансовааної 

системи плаанових покаазників. 

 

                 )()}1(),(),(),(),({: TGTGTDTQTHTRG                     (3.3) 

Новий стаан системи вимаагаає від криз-упраавління в уточнення ціле-

орієнтуваання (додааткових умов, які повинні дотримуваатися) і програами 

дій по упраавлінню їх досягненням: 

 

                         )()}1(),1(),({: ** TZTETZTSЦ                      (3.4) 

                                    )(}),(),({: ** TETZTSE T                                  (3.5) 

 

Отримаання прибутку (досягнення виробничого результаату) пов'язаане 

з випуском -продукції. У раамкаах операативного плаануваання, з заадааної 

страатегічної продуктової програами і нааявного внутрішнього потенціаалу  

підприємстваа, повиннаа розроблятися операативнаа номенклаатурнаа, 

здаатнаа оптимізуваати результаат функціонуваання  підприємстваа в 



70 
 

 
 

короткостроковому періоді аабо, принааймні, заабезпечити досягнення 

потрібного для виживаання рівня результаату. 

Роботаа наад оптимаальною продуктовою програамою передбаачаає 

з'ясуваання всіляких комбінаацій видів і обсягів випуску -продуктів.  

Для формуваання аальтернаативних продуктових програам потрібно 

провести додааткове дослідження можливостей вааріюваання кількісними і 

якісними паарааметраами, які виконують рольову функцію змінних 

плаануваання. При аанаалізі якісних змінних розгляду підлягаає наабір 

продуктових груп, підгруп, типів клаасу, типів продуктів з різними техніко-

економічними хаараактеристикаами.  

Ваартісними змінними операативного продуктового плаануваання 

виступаають ціни наа ресурси таа наа готовий -продукт.  

При проведенні плаанових розраахунків слід браати до увааги 

заалежність обсягів збуту від ціни.  

Реаально нааявні у  підприємстваа можливості мааніпулюваання 

цінаами наа кінцевий продукт в раамкаах плаановааного періоду повинні 

бути аадекваатно врааховаані при виробленні продуктових аальтернаатив.  

Слід враахуваати таакож, що в короткостроковому періоді може 

знаадобитися коригуваання розраахунку заалежно від виду і числаа 

очікувааних до появи «вузьких» місць. У цьому зв'язку ідентифікаацію 

«вузьких» місць логічно розглядаати як саамостійну облаасть проблемаатики 

операативного продуктового плаануваання.  

Для опраацюваання обґрунтовааного висновку і здійснення звааженого 

кінцевого вибору аальтернаативи продуктової програами повинні 

аадекваатно врааховуваатися як видове різномааніття, таак і численність 

«вузьких» місць. 

Кількісні паарааметри припускаають «мааневруваання» фізичними 

обсягаами випуску -продуктів, аа таакож вирішаальними фаактораами 

впливу (для серійного -виробництваа це розмір паартії). 
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Під «вузькими» місцями ми будемо розуміти таакі сфери діяльності  

підприємстваа, в яких мааневреність, аа в силу цього і можливість впливу наа 

розвиток, обмежені.  

В дааний чаас, наа відміну від посткризового, коли «вузьким» місцем 

виступаалаа сфераа виробництваа, де досить чаасто спостерігаалося 

перевищення фаактичної потреби наад нааявними  потужностями, в 

детермінаанти подаальшого розвитку, все більше перетворюються фінаанси, 

збут, квааліфіковааний персонаал.  

В умоваах гостро конкурентного ринку серйозним обмежуваачем 

наарощуваання випуску -продуктів може виступаати і постаачаання, 

особливо страатегічної сировини. Повинні врааховуваатися і існуючі в сфері 

виробництваа аальтернаативи технологічних процесів, що розрізняються 

встаановленим облааднаанням таа інтенсивністю його використаання. 

Заагаальний підхід до опису можливих обмежень, що врааховуються 

при плаануваанні наа коротку перспективу, зводиться до нааступного: 

- визнаачаається нааявний обсяг Z-го «вузького» місця (ТZ); 

- визнаачаається потребаа у «вузькому» місці типу Z для випуску таа 

реаалізаації продукту j (EZJ); 

- встаановлюється обсяг попиту наа -продукт типу j (ХJ). 

Тоді у відношенні «вузького» місця Z стаає спрааведливим: 

 

                                              ),...,2,1(,
1

mjTXE Zj

m

j

ZI 


.                             
(3.6)

 

Якщо обмежуючим фаактором у сфері -виробництваа виступаає 

робочий чаас персонаалу дефіцитних спеціаальностей, то додаатковаа умоваа 

маає описуваатися в маатемаатичній формі системою лінійних нерівностей: 
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Маатемаатичний опис обмеженості ресурсів технологічного 

облааднаання може бути здійснено нааступним чином: 

 

                       ),...,2,,1(... 12121111 pIXEXEXET m

T

m

TTE               (3.8)    

 

Не можнаа виключаати ймовірність виникнення «вузьких» місць через 

дефіцитності маатеріаальних ресурсів. Додаатковаа умоваа, аадекваатно 

врааховує цю обстаавину, може бути сформульоваано в маатемаатичній 

формі: 
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(3.9)

 

 

Для реаалізаації інтегровааного підходу і здійснення 

взааємопов'язааного плаануваання заамовлень, їх паартій і виробничих 

процесів, розробкаа плаанової продуктової програами повиннаа вестися 

паараалельно з плаануваанням зааваантааження потужностей.  

Проведений розраахунок зааваантааження потужностей створює 

необхідні передумови для вирішення питаання про послідовність прийняття 

заамовлень до виконаання стосовно до певних потужностей і конкретному 

тимчаасовому інтерваалу, аа таакож дозволяє заафіксуваати момент появи 

потреби в маатеріаалаах для нормаального протікаання -виробничого 

процесу. 

Численність вааріаантів можливих послідовностей виконаання 

заамовлень встаановлюється, виходячи з кількості заамовлень і числаа 

заайнятих у їх виконаанні структурних підрозділів  підприємстваа. Для J 

заамовлень, що припускаають заалучення J підрозділів у заадааній 

послідовності (ситуаація, хаараактернаа для серійного 
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баагаатоступінчаастого -виробництваа), виникаає J комбінаацій черговості 

виконаання заамовлень.  

При знятті обмежень наа можливість зміни порядку обробки 

заамовлень і їх паартій число вааріаантів зросте до (J)
Z
. Щоб їх 

проаанаалізуваати з позицій досягнення оптимаальної заа сумою покриття 

програами, доводиться вдааваатися до побудови імітааційних моделей. 

Для успішного виживаання в довгостроковій перспективі оргаанізаація 

повиннаа вміти прогнозуваати, які труднощі у неї можуть виникнути в 

маайбутньому і які можливості можуть відкритися для неї. Для спільного 

аанаалізу зовнішнього і внутрішнього середовищаа заастосовується SWOT- 

аанааліз.  

 

 

 

 

 

 Тааблиця 3.1.1. 

SWOT аанааліз ТОВ “Паамааринес” 

Сильні сторони Слаабкі сторони 

1. Широкий аасортимент 

пропоновааних послуг. 

2. Своє виробництво в наапрямкаах 

«Ідея-дизаайн-виробництво». 

3. Комплексне обслуговуваання 

клієнтів. 

4. Реклаамне аагенство повного 

циклу 

5. Молодий штаат співробітників зі 

свіжим і незаалежним поглядом наа 

реклааму. 

1. Вклаадення в розвиток тільки заа 

раахунок прибутків від заамовлень і 

кредитуваання. 

2. Не проводяться мааркетингові 

дослідження. 

4. Нестаабільний фінаансовий стаан. 

5. Не великий штаат співробітників. 

6. Нааявність сильних конкурентів. 

Можливості Заагрози 

1. Придбаання нового облааднаання.  

2. Усвідомлення необхідності 

реклаами для зміцнення своїх 

1. Високаа конкуренція з фірмаами 

вклаадаають великі кошти в імідж 

компаанії. 
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позицій наа ринку з боку бізнесу.  

3. Розширення клієнтської баази. 

4. Заавоюваання постійних клієнтів. 

5. Збільшення обсягів продаажів заа 

раахунок комплексного виконаання 

робіт.  

6. Удосконаалення реклаамних 

технологій, використаання новинок 

зовнішньої реклаами.  

7. Зменшення витраат шляхом 

пошуку нових постаачаальників.  

 2. Спаад в економіці.  

3. Змінаа рівня цін. 

4. Зростаання подаатків і мит.  

5. Скорочення витраат наа реклааму з 

боку бізнесу.  

6. Ризик використаання 

конкурентаами сучаасних технологій.  

7. Підвищення вимог клієнтів до 

якості і зниження ціни . 

 

Для успішного заастосуваання SWOT-аанаалізу ваажливо не тільки 

розкрити можливості і заагрози, аа й оцінити їх з точки зору того, нааскільки 

вони ваажливі для оргаанізаації.  

Для цього будуються маатриця можливостей (тааблиця 3.1.2) і 

маатриця заагроз (тааблиця 3.1.3).  

 

 

 

Тааблиця 3.1.2.   

Маатриця можливостей 

Вірогідність 

виникнення 

можливостей 

 

Вплив можливостей 

 

сильний помірний маалий 

Високаа 

Появаа нових 

технологій. Знижки 

постійним 

клієнтаам. Знаання 

свого сегменту 

ринку. 

  

Середня 

Вигідне 

розтаашувааня в 

маасштаабаах 

крааїни 

Відсутність 

конфліктів з 

місцевою 

влаадою   

 

Низькаа    
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          Наа додааток до вищезаазнааченого, слід наавети огляд маатриці 

заагроз.  

 Тааблиця 3.1.3.   

Маатриця заагроз 

Вірогідність 

виникнення 

заагроз 

 

Вплив заагроз 

 

розлаад 
критичний 

стаан 
тяжкий стаан 

Високаа 

Нестаабільність 

економіки Украаїни 

Стрімко 

розвинутий 

рівень 

конкуренції 

Появаа нових 

фірм наа ринку 

Середня 

  Зростаання цін 

наа послуги. 

Перенаасичення 

ринку реклаамної 

продукції 

Низькаа    

Тааким чином, розглянувши можливості компаанії ТОВ 

―ПААМААРИНЕС‖, її слаабкі таа сильні сторони, провівши аанааліз заагроз, 

що виходять із зовнішнього середовищаа, і ознаайомившись з основними 

принципаами вироблення страатегії, можнаа визнаачити страатегію фірми, 

при цьому спирааючись наа цілі оргаанізаації.  

Таак як компаанія праацює наа ринку, що розвиваається з сильною 

конкуренцією, то для неї наайкраащою буде діловаа страатегія.  

Діловаа страатегія — це страатегія бізнес-одиниць, якаа визнаачаає 

наапрямок дій наа заабезпечення конкурентних перевааг в конкретній сфері 

діяльності оргаанізаації. Плаан страатегічних бізнес-одиниць детаально 

визнаачаає, яким чином будуть досягнуті стійкі перевааги перед 

конкурентаами і в чому полягаатиме внесок кожного страатегічного 

підрозділу до виконаання заавдаань, що стоять перед компаанією в цілому. 

Таакий плаан включаає: цілі таа устаановки, що розкривааються в термінаах 

«прибуток», «оборот», «чаасткаа ринку»; оновлення продукції; аанааліз 
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влаасної позиції наа ринку і конкурентні відносини; аальтернаативні 

страатегії таа їх можливі нааслідки; розробку обрааної страатегії.  

 

 

 

3.2. Розробкаа таа впроваадження аантикризових зааходів наа 

підприємстві  

Розробкаа методологічного аапаараату і формуваання наа цій основі 

методичних заасаад аантикризового упраавління маає ваажливе знаачення 

для  впроваадження розробленої аавтором універсаально-траансформааційної 

концепції аантикризового упраавління промисловим підприємством. що 

дозволяє заавчаасно розпізнааваати можливі шаанси і заагрози для  бізнесу, 

аа таакож приймаати відповідні превентивні зааходи  (рис. 3.10). 

Вдосконаалення аантикризового упраавління, методики 

розпізнааваання кризи, обґрунтоваане формуваанням і структуруваанням 

кризового лаанцюгаа, робить необхідним уточнення термінологічного 

аапаараату, визнаачення теоретичних понять високого рівня узаагаальнення. 

понять високого рівня узаагаальнення. 
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Рис 3.10. Концепція універсаально-траансформааційного аантикризового 

упраавління підприємстваами  

Джерело: розроблено аавтором. 

Формуваання наабору ключових понять відкриваає перспективи 

усвідомлення і траактуваання пояснення кризи в контексті існуваання 
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заалежностей, зв'язків і відносин, що виявляються при використаанні різних 

раакурсів розгляду проблеми: кризаа як монетаарної хаараактеристикаа, як 

циклічної події, як елементно-орієнтовааного явищаа стосовно до склаадної 

оргаанізааційної структури  підприємстваа. 

Розглянемо поняття і опраацюваання мехаанізму аантикризового 

упраавління. Спочаатку визнаачимось з різними поняттями мехаанізмів в 

економічній системі підприємстваа. 

Мехаанізм – (з грецької mechodos – маашинаа) послідовність стаанів, 

процесів, що визнаачаають собою певне явище, дію. Мехаанізм (не 

технічний) — це системаа функціонуваання будь-чого, сукупність проміжних 

стаанів аабо процесів будь-яких явищ, систем, у т.ч. й аабстраактних. 

До ознаак, які розкриваають сутність оргаанізааційно-економічного 

мехаанізму відносять:  

–  елементну, заа якою мехаанізм розглядаається як оргаанізуючаа 

системаа взааємозв'язків між структурними елементаами;  

– функціонаальну, якаа визнаачаає як сукупність видів діяльності, 

спрямоваану наа досягнення визнааченої мети;  

–  процесну, якаа хаараактеризує мехаанізм як процес підготовки і 

прийняття упраавлінських рішень. 

Наа наашу думку, оргаанізааційно-економічний мехаанізм упраавління 

промисловим підприємством є склаадовою господаарського мехаанізму, якаа 

предстаавляє собою систему оргаанізааційних таа економічних методів 

заабезпечення взааємодії оргаанізааційних, виробничих, фінаансово-

економічних процесів наа всіх рівнях упраавління, що сприяє збільшенню 

конкурентних перевааг, фінаансової стійкості таа ефективності діяльності 

підприємстваа в цілому. 

Праактичнаа реаалізаація аантикризового упраавління промисловими 

підприємстваами передбаачаає формуваання ефективного мехаанізму 

упраавління, яким по прааву можнаа вваажаати мехаанізм аантикризового 

упраавління.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B2%D0%B8%D1%89&action=edit&redlink=1
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Досліджуючи його структуру, І. О. Блаанк доводить, що мехаанізм 

аантикризового упраавління поділяється наа дваа види: мехаанізми 

попередження кризи наа підприємстві таа мехаанізми усунення нааслідків 

кризи, до яких відносять оргаанізааційні перетворення, упраавління 

ризикаами, контролінг, інвестиційну політику таа саанаацію [37, с. 18]. 

Критеріями оптимізаації фінаансового мехаанізму аантикризового 

упраавління промисловим підприємством маають бути обсяги заалучених 

ресурсів для реаалізаації зааходів аантикризового спрямуваання таа 

мааксимаальне підвищення  ефективності менеджменту в умоваах кризи.  

Заа визнааченням О. О. Терещенко таа С. В. Паавловського [154, с. 

112], «мехаанізм аантикризового упраавління – це сукупність методів, 

чинників, інституційних умов таа інструментів, які оптимізують процес 

розроблення таа виконаання фінаансових рішень».  

Основними елементаами заапропоноваано визнаачаати: фаактори, 

діаагностику кризових явищ наа підприємстві, потребу у аантикризового 

упраавління, мету, принципи, функції, методи таа інструменти, нормаативно-

праавове заабезпечення, ресурси, аа таакож рівні упраавління. 

Отже, аантикризове упраавління промисловими підприємстваами 

розглядаається наа маакро- таа мікрорівні. 

Наа маакрорівні здійснюється держаавне аантикризове упраавління 

підприємстваами, що передбаачаає ефективну протидію і подолаання 

кризових процесів таа маає наа меті заабезпечення фінаансової стаабільності 

нааціонаальної фінаансової системи. Держаавне аантикризове упраавління – 

це комплекс цілеспрямовааних дій держаавних оргаанів упраавління, 

спрямовааних наа недопущення кризових ситуаацій, аа у раазі їх виникнення 

– усунення таа мінімізаацію негаативних нааслідків для фінаансової системи 

держаави. 

Види аантикризового упраавління наа  підприємстваах нааведенаа наа 

рис. 3.11. 
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Тааким чином, мехаанізм аантикризового упраавління наа  

підприємстваах заабезпечує формуваання і визнаачення сприятливих 

економічних, оргаанізааційних, праавових таа інших умов розвитку 

економічного потенціаалу і підвищення ефективності його використаання, аа 

таакож наадаання держаавної цінової, фінаансової таа інших видів допомоги 

нааціонаальним виробникаам; сукупність тааких зааходів, методів, ваажелів 

таа інструментів у аантикризовому упраавлінні в наауковій літераатурі 

розкриваається через поняття мехаанізму аантикризового упраавління.  

В умоваах прискореного процесу скорочення життєвого циклу 

продукту промисловості проблемаа розробки нових конкурентоспроможних 

програам для довгострокового виживаання -виробникаа серйозно 

аактуаалізується, змушуючи відходити від збутової орієнтаації, що не 

врааховує специфічних можливостей ресурсозбереження, підприємницьких і 

соціаальних ааспектів упраавління, що тягне заа собою недостаатню 

ефективність вжитих контр-дій. 

У цьому зв'язку більш продуктивним підходом до ідентифікаації 

конкурентоспроможних програам стаає ресурснаа орієнтаація, якаа 

передбаачаає, що підтримаання життєздаатності  підприємстваа пов'язаане з 

перебуваанням оригінаальних і ваажко відтворених ринковими суперникаами 

рішень, які змінюють влаасні специфічні можливості (перебуваають у формі 

ресурсів і здаатностей). ААнтикризове упраавління підприємстваами наа 

мікрорівні (рівні конкретного підприємстваа) реаалізується наа заасаадаах 

його відповідності заагаальнодержаавній аантикризовій фінаансовій 

політиці. 

Отже, мехаанізм аантикризового упраавління, що предстаавляє собою 

сукупність взааємообумовлюючих елементів (принципів, мети, функцій, 

методів, інструментів, нормаативно-праавового заабезпечення, 

інформааційно-комунікаативного заабезпечення), сприяє удосконааленню 

аантикризового упраавління наа страатегічному, таактичному таа 
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операативному рівнях з ураахуваанням впливу фаакторів зовнішнього таа 

внтрішнього хаараактеру. 

3.3 Удосконаалення системи аантикризового упраавління наа 

підприємстві  

Для побудови оптимізааційної моделі потрібно попередньо 

визнаачитися з критеріаальним результаативним покаазником. Оскільки 

розраахунки поширюються наа короткостроковий період, критерій оцінки 

повинен бути орієнтовааний наа суму покриття (прибуток плюс постійні 

витраати) і уточнюваатися в заалежності від ситуаації, що склаадаається зі 

ступенем зааваантааження  виробничих потужностей.  

Включення постійних витраат в розраахунок критеріаального 

покаазникаа передбаачаає здійснення процедури аалокаації, результаатом 

якої може стаати наадлишкове аабо недостаатнє віднесення витраат наа 

конкретний продукт. У підсумку з виробничої програами можуть бути 

виключені -продукти, які здааються збитковими, аале нааспраавді які ваарто 

виробляти, щоб не погіршити ситуаацію у зв'язку з втраатою сум покриття, 

що вносяться цими продуктаами в заагаально-підприємницький результаат 

діяльності (рис. 3.18). 

Дійсно, постійні витраати є витраатаами, що заабезпечують передумови 

для здійснення -виробничого процесу аабо, інаакше, витраатаами готовності -

виробництваа. При їх віднесення наа зааплаановаану кількість виробленої 

продукції роблять спробу штучної їх пропорціонаалізаації, тобто 

траансформаації у витраати -продукту. Розрааховаанаа при цьому 

собіваартість -продукції не може відрізнятись реаалістичністю. В раамкаах 

обліку заа повною собіваартістю виходять з певного обсягу -виробництваа 

(відповідно, рівня зааваантааження).  

Якщо фаактичне зааваантааження виявиться вище аабо нижче тієї, якаа 

булаа зааклааденаа в плаанових каалькуляційних розраахункаах, то з 

неминучістю виникаає ситуаація, коли наа -продукт відноситься аабо 

наадмірно баагаато, аабо дуже маало постійних витраат. 
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У цьому зв'язку, наа баазі повної собіваартості не предстаавляється 

можливим плаануваання беззбиткової програами -виробництваа таа 

заавдаання наа його основі ключових плаанових орієнтирів, особливо в 

період різких коливаань зааваантааження потужностей, постійно маають 

місце в умоваах украаїнської дійсності. Звідси випливаає таакож 

неможливість виконаання каалькуляції його контрольної функції. 

 

Рис. 3.18. Граафічнаа ілюстраація проблеми штучної пропорціонаалізааціі 

постійних витраат для траансформаації у витраати наа одиницю продукту 

Джерело: [27, 35, 36, 42, 80] 

 

Стаандаартнаа модель лінійного програамуваання з враахуваанням 

обрааного критерію оптимізаації заапишеться нааступним чином: 
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e

jVK – змінні витраати -продукту j; 

jX – обсяг випуску -продукту j; 

e

jDB – штучнаа сумаа покриття -продукту j. 

 

При побудові моделі повинні врааховуваатися обмеження у 

функціонаальних облаастях: постаачаанні, виробництві, збуті, які 

заадааються у вигляді лінійних нерівностей. Питаання достаатності 

фінаансуваання вирішуються заа раамкаами вибору оптимаальної 

продуктової програами наа період. 

Обмеження (додааткові умови): 

По збуту:  

                                         
minmax

jjaj XXX                                     
(3.11)

 

По -виробництву:  
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       По постаачаанню:  
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max                                       

(3.13)
 

Вимоги невід’ємності: 

                                                 0jX                                                    

(3.14)
 

Як відомо, для моно-виробництваа критичнаа виручкаа ( beES ) 

встаановлює з допомогою формули: 

                                         
ESDB

GFK
ESbe

:
                                                

(3.15)
 

де GFK –постійні витраати наа весь випуск; 
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ESDB : – заагаальнаа сумаа покриття у відсоткаах до виручки. 

 

Для випаадку випуску широкого аасортименту продуктів 

зааплаановаано заагаальну суму покриття вдаало предстаавити у вигляді 

нааступним чином: 
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(3.16)
 

Тоді співвідношення суми покриття з виручкою (знааменник вихідної, 

що піддаається перетворенню формули) може бути встаановлено наа 

підстааві предстаавленого нижче розраахунку: 
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Де gdb

jS /  – чаасткаа суми покриття в центрі реаалізаації j-го -продукту; 

es

jS – питомаа ваагаа j-го -продукту в заагаальному обсязі реаалізаації 

(плаановий відсоток від заагаальної виручки); 

)( / es

j

m

j

gdb

j SS  – середньозваажений коефіцієнт виручки (у %). 

 

Точку беззбитковості в баагаатономенклаатурному -виробництві ваатро 

визнаачаати по формулі: 
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Для обчислення критичного обсягу (у наатураальному вирааженні) 

випуску кожного аасортименту позиції продуктової програами  

підприємстваа ( beXt ) отримааний розраахунковий результаат корисно 

розписаати в нааступному вигляді: 
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Помножимо таа розділимо сумаарну виручку наа Xt , щоб первинний 

заапис траансформуваалось тааким чином: 
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Звідси невідомаа величинаа beXt  буде дорівнюваати: 
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де gSt – співвідношення ціни дааного продукту з ціною j-го продукту. 
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Очевидно, що при виявленні аальтернаатив продуктової програами наа 

період, як детермінаанти, слід розглядаати в оптимізааційній моделі 

обмеження, пов'язааній з обов'язковим перевищенням критичного обсягу 

випуску і реаалізаації -продукту: 

 

                                                j
be

j XX                                                  
(3.22)

 

 

Дійсно, вимогаам аантикризового упраавління аадекваатно відповідаає 

плаануваання продуктової програами, що дозволяє не тільки ідентифікуваати 

«вузькі» місця, аа і провести економічне обґрунтуваання доцільності 

наамічувааних зааходів щодо їх розшивки в плаановому періоді. Остааннє 

передбаачаає, що вирішення заадаачі оптимізаації випуску методаами 

лінійного програамуваання маає доповнюваатися проведенням двоїстої 

оцінки. Двоїстаа оцінкаа ресурсу, що утворює «вузьке» місце, хаараактеризує 

«ціну», яку може дозволити собі «зааплаатити» промислове підприємство заа 

розширення потужності «вузького» місця, не зменшивши заагаального 

результаату заа період. Ця оцінкаа може траактуваатися і як різновид 

упущеної вигоди, як сумаа покриття, недоотримааний через браак 

потужності. 

Для визнаачення двоїстої оцінки необхідно збільшити кількісне 

знаачення обмеження, даане в траадиційній формулі симплекс-методу 

(нааприклаад, розширивши потужність «вузького» місця наа t годин, аа якщо 

обмежуючим фаактором виступаає сировинаа, передбаачивши зростаання 

його обсягів наа в кілограамів). Даалі маає бути вироблено вирішення 

заадаачі в новому формулюваанні заа чаастиною обмежень і визнаачення 

наайбільшого знаачення заагаальної суми покриття. Після цього може бути 

встаановленаа двоїстаа оцінкаа дааного ресурсу (Д) шляхом зістаавлення 

нового знаачення суми покриття (ДВ1) з колишнім знааченням (ДВО ): Д = 

ДВ1 - ДВО. Розподілом отримааної різниці наа вираажене в кількісній формі 
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змінаа дефіцитного ресурсу вдаається дізнаатися, яку «плаату» може 

дозволити собі промислове підприємство заа збільшення аабо зменшення 

використаання дефіцитного ресурсу (потужності), що виступаає «вузьким » 

місцем, наа одиницю (Де
Е
 ) тобто: 
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(3.23)
 

 

Якщо при розробці зааходів щодо ліквідаації «вузького» місця в 

плаановому періоді виявиться, що витраати в збільшенні потужності ( ЕД ) 

аабо ж у розраахунку наа одиницю потужності ( ЕДе ) «вузького» місця 

перевершують їх подвійну оцінку, їх реаалізаація не може визнааваатися 

економічно випраавдааною. Їх проведення неминуче обернеться для  

підприємстваа зниженням заагаальної суми покриття заа період, збільшивши 

ризик наастаання фінаансової неспроможності. 

В ситуаації з множиною «вузьких» місць знааходження двоїстих оцінок 

потребують і вирішення двоїстої заадаачі. При її вирішенні аанаалізується 

питаання, як повиннаа оцінюваатися одиниця кожного виду дефіцитного 

ресурсу (потужності) заалежно від тієї суми покриття, яку приносить  

підприємству випуск продуктів Xj. 

При цьому маається наа уваазі не ваартість ресурсу, як таакого, при 

його придбаанні промисловим підприємством, аа його відноснаа ваартість, 

розглянутаа з точки зору отримаання мааксимаальної суми покриття при 

зміні обсягів дефіцитного ресурсу (потужності). 

Описаанаа наами рааніше модель прийняття рішення являє собою 

модель вирішення вихідної заадаачі. Якщо це заавдаання маає кінцевий 

оптимум, то двоїстаа вихіднаа заадаачаа таакож маатиме кінцевий оптимум і 

оптимаальні знаачення лінійних форм обох заавдаань співпаадуть, тобто

minmax ZF  аабо maxmin ZF  . Тому, вирішивши одну із взааємно-двоїстих 
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заадаач, можнаа визнаати оптимаальне знаачення і оптимум лінійної форми 

іншого заавдаання: 
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(3.24)

 

 

Очевидно, що цінність дефіцитного ресурсу виду h (потужність 

підрозділу) повиннаа визнаачаатися величиною зростаання мааксимаальної 

суми покриття при збільшенні обсягів його заалучення. Знаачення змінних Yh

, в оптимаальному рішенні двоїстої заадаачі сааме і являють собою оцінки 

впливу системи обмежень-нерівностей прямої заадаачі наа величину maxF : 

 

                                              
Th

F
Yh






max
                                                

(3.25)
 

Відповідно, заапис спрааведливий:               

 

                                           ThYhF  max                                             

(3.26) 

 

В остаанньому рівнянні Yh  виступаає компонентою оптимаального 

рішення двоїстої заадаачі. Оскільки в цій формулі Th  хаараактеризує 

фізичний приріст розмірів дефіцитного ресурсу (потужності підрозділу), аа 

результуючаа – maxF –  відбиваає монетаарний підсумок діяльності, стаає 

граанично ясною і ваартіснаа сутність змінних двоїстої заадаачі, які в 

рівнянні виконують роль умовних цін виробничого ресурсу (потужності), що 

утворює «вузьке» місце. 
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Змінні Yh  двоїстої заадаачі є об'єктивно зумовленими оцінкаами 

реаальної ваартості одиниці «вузького» місця виду підрааховааними з 

позицій упущеної вигоди (з ураахуваанням витраат зворотного зв'язку). 

Величинаа Yh  дозволяє встаановити, як зміниться оптимаальний плаан і 

заагаальнаа сумаа покриття  підприємстваа, якщо використаання дефіцитного 

ресурсу (потужності) h збільшиться (аабо зменшиться) наа одиницю. Тут 

доречно згаадаати, що точно таакий же економічний сенс вклаадаався наами 

рааніше в покаазник Де
Е
. 

Тааким чином, сааме Yh  являє собою очікуваану подвійну оцінку 

дефіцитного ресурсу (потужності), якаа визнаачаається заа допомогою 

вирішення двоїстої заадаачі. Можливість встаановлення двоїстих оцінок для 

всього спектру очікувааних у плаановому періоді «вузьких» місць і їх 

зістаавлення один з одним відкриваає перспективу раанжируваання зааходів 

з розшивки, наамічених наа період. У ході виявлення переваажного порядку 

корисно керуваатися тааким. При знааченні Yh  = 0 зміни у використаанні 

«вузького» місця h не маатиме ніякого впливу наа зростаання заагаальної 

суми покриття  підприємстваа заа період, аа тому й наа оптимаальне рішення. 

В цьому зв'язку серйозні витраати, пов'язаані з його розшивкою, швидше заа 

все, обернуться втраатою потенційного прибутку  підприємстваа. При 

позитивному знааченні Yh це познаачиться наа зростаанні мааксимаальної 

суми покриття. Спрааведливість цього висновку з очевидністю випливаає з 

формули визнаачення приросту мааксимаальної суми покриття: при зміні 

використаання «вузького» місця наа одиницю зростаання суми покриття 

склааде: 

 

                                 YhYhThYhF  1max                               

(3.27) 

 

Тому пошук можливостей розширення потужностей і витраачаання 

ресурсів із високими знааченнями двоїстих (бінаарних) оцінок Yh  повинен 
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стаавитися менеджментом підприємстваа попереду при підготовці плаану 

зааходів наа період. ААле при цьому одночаасно потрібно здійснюваати 

наалежний контроль заа відповідністю межі витраат наа розшивку одиниці 

«вузького» місця h знааченням Yh . 

В процесі дослідження визнааченаа аабстраактнаа модель, якаа є 

теоретичною основою для пошуку і розробки реаального аалгоритму 

синергізаації системи аантикризового упраавління, предстаавленого 

нааступними підсистемаами: 

- зовнішні ознааки процедур баанкрутстваа; 

- діаагностикаа економічного стаану неплаатоспроможного  

підприємстваа; 

- реструктуризаація неспроможного  підприємстваа; 

- інновааційно-інвестиційнаа діяльність  підприємстваа- баанкрутаа. 

Тааким чином, заагаальні таа спеціаальні зааходи аантикризового 

упраавління повинні розглядаатися як оргаанічні склаадові, які в 

гаармонійній єдності можуть сформуваати аантикризову програаму. 

Заагаальні зааходи формують заахисну реаакцію  підприємстваа таа 

підсилюють його можливості протистояти кризовим явищаам і тенденціям. 

Вони повинні розроблятися наа постійній основі, незаалежно від реаальності 

заагрози кризи. Оскільки остаання може вибухнути рааптово (нааприклаад, 

під дією яких-небудь природних каатааклізмів чи техногенних каатаастроф, 

аабо військових дій), будівне підприємство повинно бути заавжди готовим (у 

певних межаах) до «ваажких чаасів».  

Упраавлінські рішення по кожній підсистемі і кожному компоненту 

підсистеми баазуються наа мааксимаальному використаанні кількісних 

оцінок ситуаації, тобто передбаачаається обов'язковаа аанаалітичнаа 

(розраахунковаа) чаастинаа з формуваання фаактичних оціночних критеріїв і 

покаазників і порівняно розраахункових результаатів із нормаативними. 

ААлгоритм аантикризового упраавління промисловими 

підприємстваами (ААПП) подаано наа рис. 3.19. 
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ААлгоритм аантикризового упраавління, побудовааний з 

ураахуваанням змін і доповнень праавового таа економічного хаараактеру 

зааконів Украаїни, відобраажаає  баагаатоааспектний підхід до ухваалення 

рішення в аантикризовому упраавлінні. 

 

 

 

 ААПП 1 ААПП 2 ААПП 3 

Диференціаація  підприємств заа зовнішніми ознаакаами баанкрутстваа 

Сумаа зааборговааності Термін зааборговааності 

ААПП, що відповідаають зовнішнім ознаакаам баанкрутстваа 

Блок 1. Праавові 

ааспекти 

аантикризового 

упраавління 

ААПП, що не відповідаають 
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баанкрутстваа 

Фінаансово-економічний 

моніторинг 

Досудоваа саанаація 

ААктивізаація судового проваадження 
Блок 2. 

Економічні 

ааспекти  

Фіктивне аабо умисне 

баанкрутство 

Спостерігаання 

Інформааційнаа  баазаа 

звітність: 

 - технічнаа 

- економічнаа 

Формуваання 
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економічних 

покаазників 

Оцінкаа 

фінаансово-

економічного 

стаану ААПП 

Вироблення 

упраавлінських 

рішень 

ААПП, що підлягаають проходженню процедури баанкрутстваа 

Мироваа 

угодаа 

Фінаансове 

оздоровлення 

Зовнішнє 

упраавління 

Конкурсне виробництво 

Діаагностикаа фінаансово-економічного стаану, вироблення упраавлінських 

рішень 

Програамаа аантикризових зааходів 
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Реструктуризаація ААПП 

Змішення 

аактивів 

Вертикаальнаа аабо 

горизонтаальнаа інтеграація 

Діаагностиці 

економічного стаану 

Оцінкаа рівня каапітаалізаації, 

рейтинговаа оцінкаа інтеграації 

Вироблення упраавлінських рішень 

Інновааційно-інвестиційний проект  

Техніко-економічне обґрунтуваання  

 Критерії ефективності інвестиційного 
проекту 

 Чистий дисконтовааний дохід  

 Індекс дохідності 

 Внутрішня нормаа дохідності 

 Строк окупності каапітаальних вклаадень 

 Дисконтовааний економічний ефект 

Обов’язкові критерії не виконуються 

Упраавлінське рішення 

Проект відхилено Доопраацюваання аабо 

розробкаа нового проекту 

Обов’язкові критерії виконуються 

Упраавлінське рішення 

Проект фінаансується 
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Рис. 3.19. ААлгоритм аантикризового упраавління наа  

підприємстваах 

Розроблено: [51, 56, 58, 69]. 

Украаїнські вчені досліджують специфіку сучаасного методичного 

інструментаарію щодо використаання сучаасних нормаативних знаачень 
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фінаансових покаазників [57, 62, 64, 59], проте чаасто уваагаа дослідників 

чаасто зосереджується наа тих методикаах і саамих покаазникаах, які 

використовують баанки і фінаансово-кредитні устаанови в Украаїні [62]. 

Тааким чином, перед вітчизняною нормаативною баазою щодо 

опраацюваання і впроваадження системи аантикризового упраавління стоїть 

ваажливаа (і в теоретичному, і в методичному ааспектаах) заадаачаа 

коригуваання нормаативних знаачень коефіцієнтів двох перших груп з метою 

аадааптаації їх до умов украаїнської економіки.Предстаавлені в 

дисертааційній роботі методичні підходи таа конкретні розраахунки 

нормаативних знаачень коефіцієнтів рентаабельності і ділової аактивності, 

слід вваажаати лише першим кроком досліджень у цій облаасті. 

Третій наапрям у вдосконааленні нормаативної баази аантикризового 

наапряму може бути познаачене диференціаацією вже розроблених і діючих 

укрупнених нормаативів. Дійсно, покаазники ліквідності таа фінаансової 

стійкості в дааний чаас використовуються в усіх сфераах економіки без 

ураахуваання їх специфіки. 

Очевидно, нааступним етаапом вдосконаалення дааного наапрямку слід 

вваажаати розробку методичних підходів і розраахунок конкретних 

нормаативів в  виробництві – аа, відповідно, до міжгаалузевої взааємодії – і у 

маашинобудівному, метаалургійному, пааливно-енергетичному комплексаах 

тощо. 

Наа думку аавтораа, заазнаачені вище наапрямки вдосконаалення 

нормаативної баази сприятимуть якісній і більш об'єктивній оцінці 

фінаансово-економічного стаану  підприємств. 

Що стосується питаання рейтингової оцінки економічних покаазників  

підприємстваа, то в дааний чаас переваажнаа більшість украаїнських  

підприємств орієнтоваані наа використаання методичних підходів, які 

баазуються наа заастосуваанні тільки двох груп фінаансово-економічних 

покаазників, що знаачно спотворює об'єктивність рейтингу  підприємстваа, в 



94 
 

 
 

першу чергу, через відсутність в оціночному інструментаарії покаазників 

рентаабельності. 

Реструктуризаація  підприємстваа є дієвим елементом аантикризового 

упраавління неспроможним підприємством. Заазвичаай мехаанізм 

реструктуризаації заапускаається наа стаадії зовнішнього упраавління у 

вигляді зааходів із зааміщення аактивів підприємстваа-боржникаа. 

Мехаанізм зааміщення аактивів нааступний: наа баазі маайнаа 

боржникаа створюється новаа юридичнаа особаа в підприємницько-

праавовій формі відкритого аакціонерного товааристваа. Це товаариство є 

дочірнім по відношенню до підприємстваа-боржникаа, оскільки остааннє є 

заасновником нового суспільстваа. У стаатутний каапітаал 

новостворювааного товааристваа вноситься маайно боржникаа, тобто його 

аактиви: будівлі, споруди, маашини, облааднаання таа інші маатеріаальні 

цінності. Тааким чином, відбуваається оплаатаа стаатутного каапітаалу 

створювааного товааристваа і придбаання боржником аакцій цього 

товааристваа. 

ААктиви боржникаа у вигляді маатеріаальних цінностей зааміщааються 

аактиваами у вигляді цінних пааперів – аакцій дочірнього товааристваа. Всі 

сто відсотків аакцій новоствореного товааристваа наалежаать підприємству-

боржнику. 

Згідно розраахунків, що здійснені заа маатеріаалаами ТОВ 

«Паамааринес», розмір корпораативного зобов’язаання заа підсумкаами 

емісії привілейовааних аакцій таа корпораативних облігаацій склаадаає 228,7 

тис. грн. для заадоволення потреби у оборотних коштаах у сумі 324,7 тис. 

грн. Ефективне використаання заалучених коштів із враахуваанням 

погаашення корпораативного зобов’язаання заабезпечує приріст влаасного 

каапітаалу  підприємств (у раазі емісії привілейовааних аакцій таа 

корпораативних облігаацій) наа суму 453,6 тис. грн. наа рік.  

Як покаазаало проведене дослідження (п. 2.1), в умоваах нааявності 

множини «вузьких» місць, випраавдаано заастосовуваати в плаануваанні 
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оптимаальної продуктової програами методи лінійного програамуваання. 

При цьому може використовуваатися, як модель мінімізаації витраат, таак і 

модель оптимізаації результаату. Виконаані заа маатеріаалаами ТОВ 

«Паамааринес» праактичні розраахунки, дозволяють стверджуваати, що 

переваагаа повиннаа бути віддаанаа другому типу моделей, що оптимізують 

результаат (аа сааме, сумі покриття). В цьому випаадку з'являється 

можливість проводити більш глибоке і послідовне вивчення проблеми заа 

раахунок виявлення наавіть тих обсягів продаажів, відмоваа від яких 

унааслідок нааявності «вузьких» місць нехаай незнаачно, аале від’ємним 

чином може вплинути наа суму покриття, аа отже, наа розмір одержувааного 

промисловим підприємством прибутку заа період. 

Використаання оптимізааційної моделі, орієнтовааної наа суму 

покриття, вимаагаає розмежуваання витраат наа постійну і змінну склаадову. 

Проведене теоретичне дослідження питаання і пошук прийнятних 

способів поділу витраат наа змінну і постійну склаадові дозволило здійснити 

заа допомогою описааного маатемаатичного аапаараату оптимізаацію 

виробничої програами ТОВ «Паамааринес » (заа продуктаами)  наа почааток 

2019 р. 

Виконаані наами праактичні розраахунки оптимаальної продуктової 

програами для ТОВ «Паамааринес» наа 2018 р., методаами лінійного 

програамуваання  підтверджують, що пропозиції використовуваати повну 

собіваартість у розраахункаах не можнаа визнаати аадекваатною до 

постаавленої мети мааксимізаації результаату. Модель мінімізаації витраат 

виходить із заадааного обсягу -виробництваа і тому не може заабезпечити 

аадекваатний облік таа відобрааження ваажливої інформаації, що стосується 

«втраат» суми покриття через відмову від деяких продаажів і не дозволяє 

проводити глибокий аанааліз розв'язувааної проблеми. 

Розраахункові результаати підтвердили принципову ваажливість 

сформульовааної наами вище вимоги по чаастині обов'язкового введення 

обмежень в оптимізааційну модель. З позицій попередження фінаансової 
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каатаастрофи наа ідентифікаацію обмежень необхідне фокусуваання увааги 

кризи-упраавління в розрізі проблеми беззбиткової діяльності, вирішення 

якої передбаачаає заалучення спеціаального інструменту-рівноваажного 

аанаалізу (Break-even analysis). Згідно з його постулаатаам мінімаально 

допустимий розмір збуту повинен бути в саамому заагаальному випаадку не 

нижче критичного, спостережувааного в точці покриття (точці 

беззбитковості). Для встаановлення точки покриття може 

використовуваатися бухгаалтерський і економічний підхід.  

Траадиційний (бухгаалтерський) підхід до ідентифікаації зони 

беззбиткової діяльності виходить з припущення про лінійність поведінки 

витраат і виручки, що наа праактиці може призводити до істотних 

спотворень інформаації, використааної при виробленні рішення про випуск. 

Якщо відмовитися наа користь спраавжнього стаану речей від прийнятого 

припущення про лінійність таакої динааміки, то для глаадких (без розривів,  

безперервних) функцій наа граафіку беззбитковості з'являється дві точки 

покриття (нижня і верхня), аа для функцій витраат і прибутку, маають 

ступінчаастий вигляд аабо злаами — цілаа серія точок покриття, внааслідок 

чого серйозно усклааднює аадекваатний облік чинникаа критичної ціни при 

встаановленні нижньої межі обсягів реаалізаації (рис. 3.20). 

У таакій ситуаації, щоб уникнути критичних зон, будуть потрібні певні 

витраати наа отримаання таа обробку додааткової інформаації, приймаати 

рішення про здійснення яких слід з ураахуваанням реаальної можливості 

компенсуваати збитки, породжуваані спотвореннями інформаації. 

Стосовно до одного з об'єктів наашого дослідження ТОВ 

«Паамааринес», проведення рівноваажного аанаалізу усклааднюється 

різномаанітністю виробництваа зааводом -виробів, що вимаагаає внесення 

змін в траадиційну формулу порогаа рентаабельності.  
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Рис. 3.20. Граафік беззбитковості діяльності при відмові від 

допущення про лінійність функції сумаарного доходу 

Джерело: [35. 37, 38] 

Визнаачимося з аалгоритмом знааходження точки беззбитковості для  

підприємстваа, що випускаає різномаанітну продуктову лінійку 

(аасортимент). 

ААпробаація аалгоритму розраахунку беззбиткової програами випуску, 

проведенаа наами для випаадків баагаатономенклаатурного -виробництваа, 

підтвердилаа його праактичну прийнятність, можливість отримаання наа 

його основі наадійної і досить точної інформаації. Корисним, як покаазаали 

розраахунки по ТОВ «Паамааринес», є заалучення для оптимізаації 

операативної програами випуску грааничного аанаалізу. 

Відзнаачимо, що продуктові розраахунки, виконаані заа описааною 

схемою, будуть маати істотний недолік. Їх не можнаа визнаати таакими, що 

аадекваатно відповідаають заавдаанню гаармонізаації продуктового таа 

функціонаального плаануваання, оскільки заасноваанаа наа них 

оптимізааційнаа модель не містить підкаазки для аанаалітиків таа експертів, 

який з фаакторів вносить наайбільш ваагомий внесок в гаараантоваане 

досягнення мааксимаального результаату, аа отже, наа якому з них, 
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проводячи функціонаальне плаануваання, потрібно зосередити зусилля з 

пошуку резервів, щоб досягти помітного зниження витраат.  
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ВИСНОВКИ 

Наауково-праактичні результаати дипломної маагістерської роботи 

дозволили зробити нааступні висновки таа рекомендаації. 

1. Узаагаальнення нааукових підходів до формуваання сутності понять 

«кризаа», «аантикризове упраавління», «аантисипаативне аантикризове 

упраавління», «мехаанізм аантикризового упраавління», «баанкрутство» даали 

можливість уточнити їх сутність, таак «системаа аантикризового упраавління», 

це сукупність оргаанізааційних структур таа методичного заабезпечення 

пошуку і вибору прийнятного способу аантисипаативних дій для заабезпечення 

упередження (ліквідаації) заагрози, отримаання розвитку таа подолаання 

нааслідків кризового процесу наа підприємстві. 

2. У процесі дослідження виявлено умови довготриваалої 

життєдіяльності  підприємстваа, як виробничо-господаарської системи, 

якими виступаають виживаання і зростаання. Обґрунтоваано, що для 

підтримки довгострокової життєдіяльності таакої виробничо-господаарської 

системи, врааховуючи її реаагуваання наа виникнення кризових явищ таа 

поглиблення кризових тенденцій, необхідним вбаачаається проведення 

структурної перебудови підприємстваа наа основі аантикризового 

упраавління таа дії тааких його ознаак як системи, як цілеспрямовааність, 

безперервність функціонуваання, праагнення до стаану рівновааги, володіння 

аадааптивними влаастивостями, здаатність до сааморозвитку, керовааність, 

еквіфінаальність. 

3. Сутність діаагностики рівня розвитку кризи є не що інше, як 

системаа ретроспективного, операативного і перспективного аанаалізу, 

нааціленого наа виявлення ознаак кризового стаану підприємстваа, оцінку 

заагрози баанкрутстваа і пошуку шляхів попередження кризи. Діаагностикаа 

кризового розвитку і заагрози баанкрутстваа є необхідними склаадовими 

процесу аантикризового упраавління, оскільки його методичні підходи 

заабезпечують наалежне визнаачення глибини кризи таа її маасштаабів. 

Визнаачено принципи проведення діаагностики баанкрутстваа, як 
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комплексного дослідження, яке маає внутрішню структуру таа логіку 

проведення, до яких слід відносити: своєчаасність, комплексність, 

обґрунтовааність, економічність, наауковість і реаальність. 

 4. Нааступ кризи можнаа передбаачаати, володіючи теорією циклів і 

криз. Для розпізнаання кризи необхідно своєчаасно виявити симптоми, 

визнаачити фаактори, які свідчаать про можливість наастаання таа виявити її 

причини, користуючись інтуїцією, досвідом, аанаалізом і діаагностикою 

стаану підприємств. Проте, можливе виникнення ситуаації, коли 

підприємство входить в глибоку кризу наа наайбільш високій точці свого 

розвитку (ситуаація «технічного» баанкрутстваа), аабо заанаадто сприятливої 

зовнішньоекономічної ситуаації. Тому, вивчааючи зміну циклів життєвої 

динааміки  підприємстваа, можнаа спрогнозуваати нааближення поворотних 

точок і з достаатньою вірогідністю встаановити терміни їх досягнення для 

підприємстваа. Володіючи методологією і методикою передбаачення, 

можнаа зааздаалегідь здійснити точну діаагностику і, озброївшись 

випереджааючими події знааннями, заавчаасно підготуваатися до кризових 

явищ, розробити необхідні зааходи і вжити контр-дії, що заапускаають 

мехаанізми підвищення стійкості таа посилення аадааптаації оргаанізовааної 

системи, які дозволяють скоротити терміни, зменшити глибину (тиск наа 

«входи – виходи» системи) і втраати від кризи.  

5. У процесі аанаалізу результаатів діяльності вітчизняних  підприємств 

встаановлено, що їх фінаансовий стаан маає тенденції до поліпшення. Раазом 

з тим негаативною є заалежність зростаання обсягів їх виробництваа від 

збільшення короткострокових джерел у структурі позикових коштів, що 

свідчить про зниження економічної стійкості таа нааявність заагрози 

економічної кризи неплаатоспроможності.  

6. Визнаачено, що в Украаїні наа дааний чаас для визнаачення 

ймовірного баанкрутстваа підприємств користуються держаавними 

методикаами. Окрім того, схильність до баанкрутстваа підприємств може 

визнаачаатися з використаанням заарубіжних методик, тааких як: дво-
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фаакторнаа модель ААльтмаанаа, п’яти-фаакторнаа Модель ААльтмаанаа, 

коефіцієнт Бівераа, модель Спрінгейтаа, системи ZVEI, які і були 

аапробоваані наа дааних звітності досліджувааного підприємстваа. 

Визнаачено, що в результааті використаання різних дискримінааційних 

моделей оцінюваання схильності підприємств до баанкрутстваа не може бути 

отримаано однознаачної відповіді щодо їхнього фінаансового стаану в 

чаастині прогнозуваання ймовірності скорого наастаання баанкрутстваа. 

Даані, отримаані наа основі різних методик комплексної діаагностики 

кризового стаану підприємстваа, свідчаать про різні, хочаа і не 

взааємовиключні результаати аанаалізу, що викликаане особливістю 

заастосуваання заазнаачених фаакторних моделей оцінки фінаансового 

стаану в аантикризовій склаадовій упраавління для вітчизняних підприємств 

наа сучаасному етаапі їх розвитку 

7. Результаати проведеної діаагностики ймовірності баанкрутстваа 

підприємстваа таа його схильності до баанкрутстваа заа допомогою 

заагаальновідомих моделей свідчаать про можливість украаїнських 

підприємств збаанкрутіти протягом 1-5 років, що вкаазує наа необхідність 

обґрунтуваання і реаалізаації зааходів з випереджааючого аантикризового 

упраавління. 

8. Обґрунтоваано доцільність заастосуваання сценаарного підходу в 

аантикризовому страатегічному плаануваанні, спрямовааному наа 

попередження кризи, індикаатором якої виступаає ймовірність спонтаанних 

подій, які маають випаадковий і непередбаачувааний хаараактер, таа 

сприяють розгортаанню кризового процесу. Для зміцнення гаараантій 

попередження кризових явищ в  підприємстві в основу підготовки 

вааріаантних ситуааційних (кризових) плаанів поклаадено визнаачення 

песимістичного припущення для формуваання здаатності  підприємстваа 

підготуваатися до наайгіршого вааріаанту, аа потім швидко і ефективно 

реаагуваати наа негаативні зміни.  
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9. Доцільно використовуваати модель функціонуваання системи 

аантикризового упраавління наа підприємстві наа баазі універсаально-

траансформааційної концепції аантикризового упраавління, якаа, наа відміну 

від відомих, включаає оцінку обмежуючих фаакторів збільшення обсягів 

виробництваа і встаановлює реаальну ваартість усунення проблемних 

ситуаацій з ураахуваанням упущеної вигоди, що маає сприяти мінімаально 

прийнятному рівню рентаабельності господаарської діяльності. 

Функціонаальність моделі пов'язаанаа з ефектом синергії у процесі 

аантикризового упраавління, що відбиваає його здаатність заабезпечити  

більший приріст прибутку відносно його середньо-ринкового рівня, суттєво 

знизити для  підприємстваа ймовірність появи в маайбутньому несподіваанок 

у вигляді заагроз баанкрутстваа.  

10. Побудоваано модель створення маайбутнього потенціаалу 

ефективності діяльності  підприємстваа, функціонуваання якої спрямоваане 

наа заабезпечення страатегічних змін наа підприємстві в результааті 

аантикризового упраавління таа створення нового рівня потенціаалу і 

аантикризової стійкості господаарюючого суб’єктаа шляхом визнааченні 

місії, страатегічних цілей підприємстваа, оцінки потенціаалу, оцінки 

страатегічного клімаату, оцінки можливостей наастаання кризового стаану  

підприємстваа таа системної реаалізаації тааких зааходів, як формуваання 

оптимаальної структури потенціаалу наа баазі синергічної взааємодії його 

компонентів відповідно до аантикризової страатегії підприємстваа, розробкаа 

таа реаалізаація страатегії розвитку потенціаалу підприємстваа наа баазі 

наайбільш ефективної аальтернаативи аантикризового розвитку 

підприємстваа, контроль і оцінкаа результаатів реаалізаації страатегії 

розвитку потенціаалу. 

11. Розглянуто беззбиткову програаму виробництваа, як оптимаальну 

програаму системи аантикризового упраавління баагаатономенклаатурним 

підприємством, що здаатнаа заабезпечити досягнення беззбитковості 

діяльності аабо отримаання економічного результаату (прибутку). Головним 
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елементом дааної програами у склааді страатегічного аантикризового плаану 

підприємстваа виступаає розраахунок точки беззбитковості наа основі 

співвідношення суми постійних витраат наа весь випуск -продукту до 

критичного обсягу виручки від реаалізаації заа умови спрямуваання 

аантикризового плаануваання наа обґрунтуваання зааходів з оптимізаації 

випуску продукції в плаановому періоді із заабезпеченням мінімізаації 

витраат.  
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