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Теоретико-методологічні засади антикризового управління 

підприємством 

 

Нестійкість банківської  системи України, занепад товарних ринків, 

відкритість внутрішнього ринку, втрата традиційних сегментів зовнішніх 

ринків, різноманітні виклики глобального конкурентного середовища 

(екзогенні фактори), а також відсталість виробничих технологій, зокрема, їх 

надлишкова енергоємність, недосконалість менеджменту, неправильний вибір 

сегменту ринку, недосконалість організації маркетингової та збутової політики, 

неефективне управління майновим комплексом тощо (ендогенні фактори), 

найчастіше стають чинниками поштовху підприємства до кризового стану.  

Враховуючи, що підприємства  корпоративного сектору національної 

економіки України переважають за кількістю , а чисельність збиткових 

підприємств сягає за теперішніх умов понад 30 % від їх загальної кількості, то 

це актуалізує питання антикризового управління корпоративними фінансами. 

Фінансовий стан підприємства потребує особливої ретельної уваги, тому що 

кризовий стан фінансів стає мультиплікатором кризового стану за іншими 

напрямами функціональної діяльності підприємства.  
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Кризовий стан фінансів підприємства характеризується такими 

факторами, як-то : зростання збитків за поточними операціями; зменшення 

ліквідності підприємства та ринкової капіталізації підприємства, поява 

простроченої кредиторської заборгованості та неплатоспроможності 

підприємства.  

Змістом антикризового управління (за кордоном усталена назва crisis-

management, укр. кризис-менеджмент) стає комплекс заходів щодо діагностики 

кризового стану підприємства, вибір методів фінансового оздоровлення 

підприємства, моніторинг впровадження обраних методів виходу підприємства 

з кризового стану і подолання збитковості та усунення загрози банкрутства.  

   Цілі антикризового управління в різних ситуаціях мають відповідати як 

інтересам кредиторів підприємства, так і власникам корпоративних прав щоб не 

допустити порушення  їх майнових, фінансових інтересів або мінімізувати їх 

втрати.  

Кожне підприємство в кризовому стані має свою історію та причини 

входження до нього. Звідси ступень неспроможності підприємства до 

нормальної господарської діяльності, кризовий стан визначається шляхом 

технологічного та фінансового аудиту, за якими мають бути встановлені 

причини виникнення кризи і сформовані групи ключових показників – 

індикаторів фінансово-економічного стану підприємства, за якими мають бути 

визначені заходи фінансового оздоровлення  та методи антикризового 

управління.  

  Практика антикризового управління фінансами свідчить, що  система 

таких ключових показників включає такі групи [1]. 

Група показників, що характеризують ознаки фінансової спроможності 

/неспроможності компанії : показники оцінки структури балансу, коефіцієнт 

поточної ліквідності і коефіцієнт забезпечення власними засобами, коефіцієнт 

залучені засоби / власні засоби, коефіцієнт ваги прострочених зобов’язань, 

обсяг дебіторської заборгованості та період її погашення. 
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Група показників, що характеризують ефективність корпоративного 

управління підприємством : рентабельність продукції, рентабельність активів, 

рентабельність власного капіталу, рентабельність залученого капіталу; обсяг 

збитків, період окупності власного капіталу;. 

Група показників, що характеризують виробничий та ринковий 

потенціали: показники стану виробництва і реалізації продукції, показники 

стану та використання виробничих ресурсів, чисельність персоналу, 

продуктивність праці, коефіцієнт зносу основних фондів, фондовіддача, 

структура та обіг оборотних активів. 

Група показників фінансової стійкості : робочий та функціонуючий 

капітал, коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами, 

коефіцієнт фінансової незалежності/залежності, коефіцієнт фінансової 

стабільності, коефіцієнт фінансового лівериджу,  коефіцієнт фінансової 

стійкості : (власний капітал + довгострокові зобов’язання) / пасиви. 

Група показників про  позицію підприємства на ринку цінних паперів : 

дохід на акцію, дивіденди на акцію, коефіцієнт котирування акцій, дохідність 

акції.  

Незадовільне значення  груп зазначених показників свідчать про глибину 

фінансової та виробничої кризи підприємства і формують імперативи 

антикризового управління підприємством.  

Застосування методів антикризового управління підприємством залежить 

від характеру функціональної локалізації кризи : криза збуту, криза постачання, 

криза управління персоналом, організаційна криза, фінансова криза тощо. Для 

розв’язання локальної кризи знайшов поширення метод обмежень [2], а для 

стратегії антикризового управління підприємством у стані системної кризи, яка 

пов’язана з низкою взаємопов’язаних локальних криз може бути рекомендовано 

складання стратегічної карти виходу з кризового стану та його моніторингу 

спираючись на збалансовану систему показників (ключових показників, так 

званих англ. КРІ) [3,4].  



 

 

423 
 

Список використаних джерел: 

1. Антикризове управління підприємством : навч. посібник. / З.Є. 

Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева; За заг. ред. З.Є. Шершньової. – 

К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.  

2. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному 

совершенствованию / Уильям Детмер; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 

2007. — 444 с. 

3. Парментер Дэвид Ключевые показатели эффективности. Разработка, 

внедрение и применение решающих показателей / [Пер. с англ. А. Платонова]. 

– М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 288 с.     

4.  Фінансовий менеджмент: підручник / [ А.М.Поддєрьогін, Н.Д.Бабяк та 

ін.]; кер.кол. авт.. і наук ред..проф. А.М. Поддєрьогін. – 2-ге вид., перероб. – 

Київ: КНЕУ, 2017. – 534 с. 

 

УДК 338.12 

Фоміна Д.В. 

студентка 6 курсу магістерської програми  

"Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу" 

Іващенко А. І., к.е.н., доцент кафедри 

корпоративних фінансів і контролінгу 

ДВНЗ "Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана" 

 

Реструктуризація як напрям антикризового управління для 

підприємств України 

 

Термін «реструктуризація» (лат. «re» – префікс, який означає зворотну 

або повторну дію, і «structura» – внутрішня будова чого-небудь, певний 


