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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО 

СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Адаптація антикризових систем стратегічного управління промислових 

підприємств залежать від використання інструментарію прийняття та реалізації 

ефективних управлінських рішень. Сформовано-сталі інструменти і методи не 

дозволяють вчасно спрогнозувати і ідентифікувати ринкові ризики кризових 

явищ коливань фінансової стійкості господарюючих суб’єктів. При цьому, 

світовий та вітчизняний економічний досвід переконливо свідчить про 

необхідність створення такої системи забезпечення антикризової безпеки 

підприємства, яка була би стійка до фінансових ризиків й активно стимулювала 

соціально-економічний розвиток господарюючих суб'єктів.  

Система антикризового стратегічного менеджменту є складовою 

загального управління підприємства відповідно до місії, бачення та концепції. 

Тому її складові мають бути інтегровані в загальну стратегічну управлінську 

систему господарюючого суб’єкта, що забезпечить координацію та 

коригування дій системи антикризового стратегічного управління в загальній 

системі менеджменту господарюючого суб’єкту. Важливим моментом теорії і 

методології антикризового стратегічного управління є розробка механізму її 

функціонування і реалізації для досягнення актуальних стратегічних напрямів 

розвитку промислового підприємства.  

Методологія антикризового стратегічного управління охоплює сукупність 

принципів та методів, що забезпечують процес оптимізації розробки та 
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реалізації напрямів ефективних стратегічних управлінських рішень. 

Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його 

фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з 

основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. 

Стратегічне управління стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно 

вимальовує загальні контури майбутнього організації; в якості засобів – 

показує, як ця ціль повинна досягатися. Стратегічне управління повинне 

суміщатися з практикою поточного управління. 

Антикризовий стратегічний напрям управління має орієнтуватися на 

забезпечення фінансової стійкості та оптимізацію структури капіталу з 

урахуванням зростання вартості підприємства. Розробка оперативно-тактичних 

та стратегічних рішень щільно пов’язана з фінансовою стратегією розвитку 

підприємства. З огляду на розвиток підприємства перелік антикризових завдань 

може постійно змінюватися. А це вимагає коригування методів антикризового 

стратегічного управління та перерахунку параметрів впливу. 

 Враховуючи важливість, антикризове стратегічне управління необхідно 

розглядати як окремий етап управління, метою якого є створення умов стійкого 

функціонування підприємства на основі забезпечення прийняття стратегічних 

антикризових рішень. Тому основними напрямами функціонування та розвитку 

антикризового стратегічного управління є: 

 досягнення відповідності антикризового стратегічного управління 

місії підприємства; 

 оцінка потенціалу економічної стійкості підприємства задля 

виявлення кризових ситуацій; 

 розробка антикризової стратегічної політики та механізму її 

реалізації. 

У формуванні стратегічних напрямів конкурентоспроможності особливу 

увагу слід приділяти провідним чинникам у тій чи іншій галузі або 

стратегічним зонам господарювання. Необхідно виокремити наступні види 

стратегій конкурентоспроможності виробничих підприємств: 
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 інтеграційна стратегія росту; 

 вартісна стратегія збільшення внутрішньої ціни підприємства; 

 стратегія оптимізації управлінських дій. 

Стратегія інтеграційного росту спрямована на залучення нових 

виробничих потужностей і ресурсів, що безпосередньо позначиться на 

збільшенні внутрішньої вартості материнського підприємства].  

Стратегія збільшення внутрішньої вартості підприємства спрямована на 

забезпечення вже наявних конкурентоспроможних позицій суб’єкта 

господарювання.  

Стратегія оптимізації управлінських дій сама по собі передбачає 

спрямування дій на підтримання внутрішньої вартості підприємства або 

мінімізації її зниження.  

В умовах мінливого зовнішнього середовища підприємству складно 

визначати стратегію розвитку, яка відрізняється новизною стратегічних завдань 

і високим рівнем виникнення нестандартних управлінських ситуацій. З огляду 

на багатогранність  стратегічних рішень вибір антикризової стратегії необхідно 

здійснювати залежно від реальних загроз ефективного та довготривалого 

функціонування  суб’єкта господарювання. 

Таким чином, запропоновані напрями розробки та функціонування 

антикризового стратегічного управління промисловим підприємством 

дозволять досягти стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності та  

євроінтеграційних процесів в Україні. 
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ 

ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Результати дослідження сучасного стану системи фінансового обліку 

суб’єктів малого підприємництва (СМП) демонструють недоцільність 

використання загальної системи обліку та звітності на малих підприємствах 

(МП), низький рівень застосування елементів спрощеної системи обліку та 

звітності, формування дещо «гібридної» системи обліку та звітності через 

поєднання окремих елементів загальної та спрощеної систем обліку та 
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