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Зміст анотації. У дисeртaції нaвeдeнo нoвe вирішeння нaукoвoї 

прoблeми ефективного управління промисловим підприємством на різних 

етапах його життєвого циклу шляхом oбґрунтувaння тeoрeтико-

методологічних зaсaд та наданням практичних рекомендацій щодо 

запровадження стратегічного антикризового управління діяльністю 

підприємства. Так, стратегічне антикризове управління діяльністю 

підприємства комплексно поєднує: досягнення стратегічних цілей, виконання 

тактичних завдань та впровадження антикризового управління на всіх етапах 

життєвого циклу; безперервне упередження ризиків і загроз діяльності та 

прогнозування та швидку адаптацію до змін навколишнього середовища; 

розробку механізмів та інструментарію контролю та моніторингу ризиків, 

загроз та криз; формування антикризового інструментарію спрямованого на 

уникнення та подолання ризиків, загроз та криз, відновлення нормальної 

діяльності промислового підприємства. 

Проаналізовано та уточнено понятійний апарат понятійний апарат 

стратегічного антикризового управління діяльністю промислового 

підприємства, зокрема зміст понять «ризик», «загроза», «антикризове 

управління», «стратегічне антикризове управління діяльністю промислового 

підприємства». 

З метою оцінки стратегічного антикризового управління промислового 

підприємства розроблено удосконалену комплексну оцінку стратегічного 

антикризового управління, яка грунтується на таких основних положеннях: 
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здійснюється на підставі розрахунку інтегрального показника ефективності 

стратегічного антикризового управління підприємством; інтегральний 

показник обчислюється на підставі фінансових показників та коригується на 

визначені автором нефінансові показники, що розраховуються за бальною 

системою і характеризують якість управління та рівень менеджменту; рівень 

ефективності стратегічного антикризового управління підприємством 

визначається на підставі розробленої автором шкали ідентифікації, що 

відповідає фазам життєвого циклу підприємства та рівням стійкості та 

керованості діяльністю підприємства. 

Розроблено матрицю завдань стратегічного антикризового управління 

діяльністю промислового підприємства, в якій завдання управління 

відповідають  визначеним фазам життєвого циклу промислового 

підприємства, рівням стійкості та керованості діяльністю підприємства, що 

дозволяє одразу визначити сутність завдань управління на даному етапі та 

сутність антикризових заходів, яких необхідно вжити власникам та 

керівникам підприємства на даному життєвому етапі. 

З метою удосконалення методології оцінювання і діагностики 

фінансового стану та якості управління діяльністю промислового 

підприємства було запропоновано удосконалений інтегральний показник 

ефективності стратегічного антикризового управління підприємством, який 

враховує фінансові показники діяльності підприємства, а також передбачає 

врахування значення коригувального показника, що визначається за 

результатами здійсненої оцінки та розрахунку нефінансових показників 

оцінки ефективності стратегічного антикризового управління підприємством. 

Визначено перспективні напрями подальших наукових досліджень за 

темою дисертації, серед яких: механізми та інструментарій стратегічного 

антикризового управління, зважаючи на постійні зміни зовнішнього 

середовища; створення систем управління ризиками; постійна мінімізація 

поширених ризиків та загроз діяльності промислового підприємства. 
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SUMMARY 

 

Shchukin D.V. Strategic anti-crisis management of industrial enterprises. - On 

the rights of manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Economic Science with Specialty 08.00.04 

“Enterprise Economics and Management (by types of economic activity)”. – 

Private JSC “Higher Educational Establishment “Interregional Academy of 

Personnel Management”, Kyiv, 2019. 

Annotation content. The dissertation provides a new solution for the 

scientific problem related to the effective management of industrial enterprises at 

various stages of its life cycle by substantiating theoretical and methodological 

outlooks and providing practical recommendations for the introduction of strategic 

anti-crisis management activities of the enterprise. Thus, the strategic anti-crisis 
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management of the company combines in its entirety: achievement of strategic 

goals, implementation of tactical tasks and implementation of crisis management at 

all stages of the life cycle; continuous risk and operational risk prevention and 

forecasting and rapid adaptation to environmental change; development of 

mechanisms and tools for monitoring and monitoring of risks, threats and crises; 

forming an anti-crisis toolkit aimed at avoiding and overcoming risks, threats and 

crises, and restoring the normal activities of an industrial enterprise. 

The conceptual apparatus conceptual apparatus of strategic anti-crisis 

management of the activity of an industrial enterprise, in particular the content of 

the concepts of "risk", "threat", "anti-crisis management", "strategic anti-crisis 

management of the activity of an industrial enterprise", is analyzed and specified. 

In order to assess the strategic crisis management of an industrial enterprise, 

an improved comprehensive assessment of strategic crisis management, based on 

the following key provisions, has been developed: based on the calculation of the 

integral indicator of the effectiveness of the strategic anti-crisis management of the 

enterprise; the integral indicator is calculated on the basis of financial indicators 

and corrected on the author's determined non-financial indicators calculated on the 

ball system and characterize the quality of management and management level; the 

level of effectiveness of the strategic anti-crisis management of the enterprise is 

determined on the basis of the author's developed scale of identification, which 

corresponds to the phases of the company's life cycle and the levels of stability and 

manageability of the enterprise. 

The matrix of tasks of strategic anti-crisis management of the activity of an 

industrial enterprise in which the task of management corresponds to certain 

phases of the life cycle of the industrial enterprise, the levels of stability and 

management of the activity of the enterprise is developed, which allows to 

immediately determine the essence of the tasks of management at this stage and the 

essence of anti-crisis measures that need to be taken by owners and executives 

enterprises at this stage of life. 
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In order to improve the methodology of evaluation and diagnosis of the 

financial status and quality of management of the industrial enterprise, an 

improved integrated indicator of the effectiveness of strategic crisis management 

of the enterprise was proposed, which takes into account the financial performance 

of the enterprise, and also involves taking into account the value of the adjustment 

indicator, which is determined by the results of the evaluation and calculation of 

nonfinancial indicators of assessing the effectiveness of strategic crisis 

management enterprise. 

The perspective directions of further scientific researches on the theme of the 

dissertation are determined, among them: mechanisms and tools of strategic crisis 

management, taking into account constant changes of the external environment; 

creation of risk management systems; continuous minimization of the common 

risks and threats of the industrial enterprise. 

Keywords: risk, threat, crisis, industrial enterprise, strategic crisis 

management, indicator. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На сьогодні підприємства опинились в таких 

умовах коли майже неможливо планувати власну діяльність на певну 

довгострокову перспективу. Зважаючи на зростання кількості кризових явищ 

в світовій економіці та їх швидке поширення для власників та керівників 

підприємств актуальності набуває запровадження нових механізмів та 

інструментарію в процеси управління підприємствами. Негативний вплив 

тенденцій світової економіки на підприємства викликав потребу в проведенні 

аналізу ефективності процесу управління підприємством, запровадженні в 

управління нових ефективних методів, сформованих на антикризових 

засадах. 

Діючи у таких швидко змінюваних економічних умовах будь-яке 

підприємство стикається з великою кількістю всіляких проблем, отже 

традиційний інструментарій управління діяльністю промислового 

підприємства стає нежиттєздатним. З огляду на це, створення діючої та 

ефективної системи антикризового управління на підприємствах стає одним з 

найважливіших стратегічних завдань їх управління та функціонування. При 

цьому, має місце реальна потреба у створенні такої системи, яка б сприяла 

забезпеченню ефективного та стабільного функціонування підприємства, 

дозволяла оперативно реагувати на зміни, що відбуваються в зовнішньому і 

внутрішньому середовищах, виявляти та уникати всілякі ризики та загрози, 

мінімізувати їх негативний вплив на діяльність підприємства.  

Питанням теорії та практики стратегічного та антикризового управління 

діяльністю підприємства приділена велика кількість наукових праць 

вітчизняних та зарубіжних економістів, таких як: Е. Альтман, Р. 

Гильфердинг, Дж. Кейнс, Г. Мура, Дж. Робінсон, П. Самуельсон, Ф. фон 

Хайек, Й. Шумпетер, І. Балабанов,  С. Бєляєв, І. Бланк, Т. Біляцька, А. 

Грязнова, Т. Клебанова, В. Кошкін, Л. Лігоненко, С. Онисько, О. І. Пушкар, 

О. Терещенко, Є. Уткін, А. Чухно, М. Хаммер та багатьох інших.  
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Сутності та змісту ризиків у діяльності промислових підприємств 

присвячені роботи В. Бобиль, А. Бондаренко, В. Гранатуров, А. Єпіфанов, О. 

Коць, П. Коюда, В. Кудіна, О. Мороз, Л. Примостка, С. Реверчук, К. 

Семенова та ін. В працях Т. Берднікової, А. Вартанова, В. Герасимчука, А. 

Градова, П. Єгорова, В. Забродського, Н. Кизима, Е. Короткова, Ю. Лисенка, 

Б. Літвака, О. Олексюка, Н. Родіонової, В. Раппорта, В. Савчука, Р. 

Сайфуліна, З. Соколовської, О. Стоянової, Н. Чумаченка, Г. Швиданенка, А. 

Шеремета розкрито питання діагностики в процесі управління 

підприємством.  

Нeзвaжaючи нa значний науковий інтерес до окресленої проблеми, вона 

ще не знайшла системного відображення в наукових дослідженнях. Внаслідок 

різнoплaнoвості підхoдів дo висвітлeння цієї тeмaтики в нaукoвих видaннях, 

суттєвих змін умов зовнішнього середовища не всі суттєві аспекти 

ефективного управління діяльністю промислового підприємства знайшли 

своє відображення в науковій літературі. Нeдoстaтньo вивчeними 

зaлишaються також прoблeми рoзрoбки тeoрeтичних, мeтoдoлoгічних зaсaд 

тa прaктичних рeкoмeндaцій щoдo створення на підприємстві такої системи, 

що і зумовило вибір даної проблематики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональна Академія управління персоналом» за темою 

«Проблеми та перспективи розвитку промислових підприємств України» 

(номер державної реєстрації № 0113U007697). У межах зазначеної теми 

особисто автором уточнено понятійно-категоріальний апарат стратегічного 

антикризового управління діяльністю промислових підприємств; розроблено 

концептуальні засади стратегічного антикризового управління діяльністю 

підприємства; обґрунтовано підходи до вдосконалення методології 

оцінювання і діагностики фінансового стану та якості управління діяльністю 

промислових підприємств. 
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Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

обґрунтування теоретико-методичних засад стратегічного антикризового 

управління діяльністю промислового підприємства і практичних 

рекомендацій щодо його удосконалення.  

Для дoсягнeння мeти дoсліджeння вирішeнo тaкі зaвдaння: 

– проаналізувати сучасний науковий доробок та охарактеризувати стан 

антикризового управління діяльністю промислових підприємств; 

– проаналізувати та уточнити понятійний апарат стратегічного 

антикризового управління діяльністю промислових підприємств; 

– здійснити аналіз засад та методик оцінки ефективності антикризового 

управління підприємства;   

– здійснити аналіз фінансової стійкості промислового підприємства в 

умовах кризи; 

– сформувати та обґрунтувати концептуальні засади стратегічного 

антикризового управління діяльністю підприємства; 

– сформувати та обґрунтувати засади оцінки стратегічного 

антикризового управління промислових підприємств; 

– запропонувати підходи до вдосконалення методології оцінювання і 

діагностики фінансового стану та якості управління діяльністю промислових 

підприємств; 

– рoзрoбити науково-практичні рекомендації та визначити перспективні 

напрями подальших досліджень. 

Об’єктом дослідження є процес стратегічного антикризового 

управління діяльністю промислових підприємств. 

Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти 

стратегічного антикризового управління діяльністю промислових 

підприємств. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження 

склали загальнонаукові методи та підходи. У процесі обґрунтування 

теоретичних аспектів дисертаційної роботи використано методи 
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узагальнення, аналізу та синтезу; під час оформлення та узагальнення 

проведених досліджень і отриманих результатів використані методи 

економічного та системного, історико-еволюційного та ретроспективного 

аналізу теоретичного та логічного узагальнення, графічний метод; експертні 

методи оцінки використані для аналізу та діагностики фінансової стійкості 

промислового підприємства в умовах кризи, оцінки ефективності процесу 

антикризового управління діяльністю промислового підприємства; 

функціонально-параметричний аналіз використано для визначення 

еталонного та фактичного значення інтегральних показників ймовірності 

банкрутства та ефективності антикризового управління. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 

теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо 

ефективного управління діяльністю промислових підприємств шляхом 

запровадження засад стратегічного антикризового управління їх діяльністю. 

Основні положення наукової новизни, винесені на захист: 

удосконалено: 

- підхід до стратегічного антикризового управління діяльністю 

промислового підприємства, за яким основним суб’єктом виступають 

власники та менеджери підприємства, який спрямований на безперервне 

ефективне та стабільне функціонування підприємства і передбачає: 

здійснення управління підприємством на стратегічних засадах та посилення 

антикризових заходів на всіх етапах життєвого циклу промислового 

підприємства шляхом: поєднання системного, ситуацiйного та цiльового 

пiдходів до управління та функцiонування промислового підприємства; 

безперервного збору та застосування баз стратегiчної iнформацiї, аналiзу та 

iнтерпретацiї для упередження ризиків та загроз діяльності, для 

прогнозування та швидкої адаптації до змін навколишнього середовища; 

розробки механізмів та інструментарію контролю та моніторингу ризиків, 

загроз та криз, їх уникнення та подолання, відновлення нормальної 

діяльності промислового підприємства.  
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- модель стратегічного управління діяльністю промислового 

підприємства із виділенням наступних трьох послідовних етапів, кожен з 

яких передбачає цілий ряд відповідних лише йому дій: стратегічне 

планування (визначення мети і цілей підприємства, аналіз зовнішніх та 

внутрішніх середовища та факторів, вибір стратегії та варіативних сценаріїв 

розвитку подій, розробка довгострокового стратегічного плану, розробка 

оперативних та тактичних планів, завдань та орієнтирів), реалізація стратегії 

(утворення механізмів та інструментарію для реалізації стратегії за 

допомогою всіх елементів управлінського процесу, досягнення стратегічних 

цілей), стратегічний контроль (вимірювання та оцінка виконання 

стратегічних та оперативних планів, порівняння результатів вимірювання з 

орієнтирами, виявлення розбіжностей); 

- класифікацію ризиків діяльності промислового підприємства з 

урахуванням їх практичного застосування та поділом за такими ознаками: за 

джерелом походження (внутрішні та зовнішні), за сферою походження 

(виробничі, фінансові, комерційні, законодавчі, юридичні), за характером 

впливу (прості; комплексні (складні)); 

- комплексну оцінку стратегічного антикризового управління, що має 

яка грунтуватись на таких положеннях: оцінка здійснюється на підставі 

розрахунку інтегрального показника ефективності стратегічного 

антикризового управління підприємством, обчисленого на підставі 

фінансових показників та скоригованих на нефінансові показники, що 

характеризують якість управління та рівень менеджменту; шкала 

ідентифікації рівня ефективності стратегічного антикризового управління 

підприємством відповідає фазам життєвого циклу підприємства та рівням 

стійкості та керованості діяльністю підприємства, визначеним нами у 

матриці завдань стратегічного антикризового управління діяльністю 

промислового, що дозволяє одразу визначити сутність завдань управління на 

даному етапі; 
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- інтегральний показник оцінювання ефективності стратегічного 

антикризового управління підприємством, який розраховується на підставі 

фінансових показників діяльності підприємства, а також передбачає 

врахування значення коригувального показника, що визначається за 

результатами здійсненої оцінки та розрахунку нефінансових показників 

оцінки ефективності стратегічного антикризового управління підприємством. 

набули подальшого розвитку: 

- уточнено зміст низки основних понять стратегічного управління 

діяльністю промислового підприємства, зокрема: «антикризове управління 

підприємством» означає певну сукупність управлінського інструментарію 

процесу стратегічного управління підприємством, який орієнтований на 

упередження негативного впливу ризиків та загроз на діяльність 

підприємства та підтримання його стійкого та стабільного стану протягом 

всього періоду функціонування; під поняттям «стратегічне управління» 

пропонується розглядати процес управління підприємством, спрямований на 

досягнення стратегічних цілей у довгостроковій перспективі; «ризик» 

представляє собою невизначеність, яка спричиняє потенційну ймовірність 

відхилення від запланованих цілей та очікуваних результатів; під поняттям 

«загроза» розглядається потенційна ймовірність збоїв у нормальному 

функціонуванні підприємства, досягненні поставлених цілей;  

- сформульовано і обґрунтовано ряд обов’язкових нефінансових 

показників та критерії їх оцінки для визначення ефективності стратегічного 

антикризового управління підприємством, що, на відміну від існуючих, 

передбачає оцінку якості та особливостей управління, складу акціонерів та 

його стабільності, тощо. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

результатів дослідження для стратегічного антикризового управління 

діяльністю промислового підприємства з метою забезпечення його 

ефективного та безперебійного функціонування протягом всього життєвого 

циклу.  
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Розробки дисертаційного дослідження знайшли застосування у 

діяльності ПрАТ "Запорізький абразивний комбінат". На підставі 

запропонованої методики було здійснено аналіз діяльності підприємства в 

умовах кризи та післякризовий період. З метою удосконалення засад 

управління на підприємстві було запроваджено принципи стратегічного 

антикризового управління діяльністю (довідка про впровадження № Л-231/с 

від 20.06.2019р.). Розробки та практичні рекомендації знайшли застосування 

у діяльності АТ «Мотор Січ». Запроваджено поточний моніторинг і контроль 

в межах стратегічного антикризового управління (довідка про впровадження 

№ 2549/ДКП и ИП від 23.05.2019р.). 

Окремі положення та висновки дисертаційної роботи 

використовуються у навчальному процесі ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональна 

Академія управління персоналом»  при викладанні дисциплін «Економіка 

підприємства» та «Організація і планування діяльності підприємства» 

(довідка про впровадження № 178/в від 17.05.2019р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою роботою, в якій викладені авторські розробки зі стратегічного 

антикризового управління діяльністю промислового підприємства. Наукові 

положення, узагальнення, висновки та рекомендації отримані самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи були висвітлені у доповідях на міжнародній науково-

практичній конференції «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції» 

(м. Кам’янець-Подільський, 2019 р.), всеукраїнських науково-практичних 

конференціях «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, 

містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (м. Запоріжжя, 2018 

р.), «Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах 

глобалізації економіки» (м. Кривий Ріг, 2019 р.), «Екологічні та соціальні 

аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції» (м. Миколаїв, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення і висновки опубліковано у 10 наукових 

працях загальним обсягом 3,43 обл.-друк. арк., у т.ч.: 5 статей у наукових 



20 

 

фахових виданнях, 1 стаття у науковому виданні іншої держави; 4 публікації 

у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, трьох розділів і висновків. Загальний обсяг роботи 191 сторінок. 

Матеріали  дисертації містять 31 таблицю на 18 сторінках,  12 рисунків на 7 

сторінках. Список використаної літератури налічує 165 джерел і займає 17 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПИТАННЯ  

СТРАТЕГІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ  

ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Загрози та ризики в діяльності промислових підприємств 

 

Підприємницька діяльність завжди супроводжується різноманітними 

загрозами та ризиками. Залежно від виду економічної діяльності 

підприємства відповідно можуть різнитись загрози та ризики, з якими воно 

стикається повсякденно або час від часу. Перед тим як розпочати розгляд 

конкретних загроз та ризиків в діяльності промислових підприємств 

зупинимось більш детально сутності самих понять «загроза» та «ризик». В 

науковій літературі зазначені поняття інколи використовуються як тотожні – 

за твердженням В. Гамза «вивчення ризиків є обов’язковою інформаційною 

основою розробки практичних заходів, що спрямовані на забезпечення 

економічної безпеки підприємства в цілому, його елементів і конкретних 

операцій та угод. Названі заходи покликані попереджати дії і події, які несуть 

загрози майну, інфраструктурі і самому існуванню підприємства. В теорії і на 

практиці такі загрози прийнято називати ризиками» [25]. Причиною такого 

стану речей є той факт, що інколи дійсно доволі складно відокремити 

зазначені поняття, так як і неможливо відокремити ризик від загрози та 

навпаки. На нашу думку зазначені дефініції не є тотожніми – вони є 

взаємопов’язаними, але не синонімами, і відрізняються одне від одного.   

В сучасній науці також немає єдиної точки зору і щодо того, що є 

первинним: ризик чи загроза, що спричинило поділ науковців на два табори: 

перші вважають що первинним є загроза, другі вважають, що первинним є 

ризик. Так, один з прихильників позиції первинності загрози І. Мігус вважає, 

що ризик є «результатом впливу загроз на господарську діяльність суб'єктів 

господарювання» [77].  
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Іншої думки з даного питання дотримується Л. Перехрест, за якою 

загроза є вторинною порівняно з ризиком. Так, при розгляді взаємозв’язку 

між поняттями «ризик» та «загроза» науковець стверджує, що: 

-  ризик стосовно загрози є первинним, тоді як загроза вторинна і 

випливає з ризику;  

- ризикуючи, банк може отримати як збитки, так і доходи, тоді як 

реалізація загрози не приносить доходи чи прибутки;  

- ризик – неминучий супутник банківської діяльності, тоді як загроза 

може виникати тільки за наявності певних умов; залежність між рівнями 

ризику і фінансової безпеки зворотна: чим вищий рівень фінансового ризику, 

тим нижчий рівень фінансової безпеки, і навпаки [90].  

Зазначеної позиції дотримується і О. Барановський, який зазначає, що 

«перехід ризику в загрозу починається тоді, коли з'являються негативні якісні 

зміни в економічних системах, що пов’язані зі значними фінансовими 

втратами, збитками, які спричиняють банкрутство» [7, с. 261]. Т. Васильців у 

монографії «Економічна безпека підприємництва України: стратегія та 

механізми зміцнення» також розглядає загрозу як похідну від ризику, як 

чинник, який виникає внаслідок дії ризику: «ризики функціонування і 

розвитку підприємництва у поєднанні з іншими негативними проявами... 

призводять до виникнення загроз, які чинять не лише негативний, а й часто 

непереборний вплив як на розвиток підприємництва, так і на існування його 

як сфери діяльності загалом» [17, с. 33-34.]. 

М. Корольов доводить, що «...більш коректно можна визначити, що 

ризик являє собою ймовірність настання загрози. Оскільки загроза виступає 

як різниця між параметрами середовища і фірми, то таке трактування ризику 

враховує взаємодію фірми і зовнішнього середовища, беручи до уваги, що 

порушення гомеостазу може стати результатом диспропорцій і дисфункцій у 

внутрішньому середовищі фірми» [58, с.57].  А Н. Пойда-Носик, як і М. 

Корольов, стверджує, що ризики виступають джерелами загроз для 
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фінансової безпеки, оскільки саме ризики генерують потенційну можливість 

завдання шкоди суб'єкту господарювання [96]. 

На нашу думку загроза є вторинною порівняно з ризиком і випливає з 

нього. У підтвердження такої нашої позиції слід зазначити таке: ризик в 

діяльності будь-якого підприємства присутній завжди і має постійний 

характер, в той час як загроза, як правило, має непостійний характер і може 

виникати за певних умов, обставин або чинників.  

За результатами розгляду визначень сутності дефініції «загроза» 

необхідно зазначити, що найбільш поширеними напрямами визначення її 

сутності є такі: 

1. Загроза як явище або чинник небезпеки. Так, за:  

- М. Єрмошенко загроза – це наявне чи потенційно можливе явище або 

чинник, який створює небезпеку для реалізації фінансових інтересів 

підприємства та не дає можливості виконувати на належному рівні роботу 

згідно домовленостей [37];  

- у Законі України «Про основи національної безпеки України»: загрози 

національній безпеці – це наявні та потенційно можливі явища і чинники, що 

створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України 

[100]; 

- М. Сунгуровським загроза – це явище, чинник (сукупність чинників), 

що здатні реально створити умови або стати причиною повної або часткової 

неможливості реалізації інтересів [116]; 

- М. Корольовим загроза – це зафіксований фірмою екзогенний чинник 

потенційно негативної дії [58, с. 37]. 

2. Загроза як тимчасовий небезпечний стан, розвиток подій або стадія в 

діяльності підприємств. Так: 

- В. Ярочкін розглядає загрозу як небезпеку на стадії переходу з 

можливості у дійсність [153]; 

- К. Горячева розглядає загрозу як форму небезпеки – небезпеки на 

стадії переходу з можливості у дійсність як наявну чи потенційну 
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демонстрацію готовності: відносно суб’єктів господарської діяльності – 

одних суб’єктів завдати шкоду іншим або по відношенню до процесів, явищ 

– негативно вплинути на господарську діяльність підприємства [29, с. 66]; 

- В. Гапоненко розглядає загрозу як такий розвиток подій, внаслідок 

яких збільшується можливість або з’являється вірогідність порушення 

нормального функціонування підприємства та заподіяння збитків [26, с. 93].  

3. Загроза як ймовірність або умови, що спричиняють збитки або іншу 

шкоду підприємству. Так, за:  

- А. Вінниковом загроза – це нереалізована, але реально існуюча, з 

певною вірогідністю, можливість нанесення підприємству будь-якого збитку 

[19]; 

- М. Камликом загроза – це потенційні або реальні умови, фактори чи 

дії фізичних та юридичних осіб, що порушують нормальний фінансово-

економічний стан суб’єктів підприємницької діяльності і здатні заподіяти 

великої шкоди аж до припинення його діяльності [48, с. 41]. 

Ми вважаємо, що загроза – це потенційна ймовірність збоїв у 

нормальному функціонуванні підприємства, досягненні поставлених цілей. 

Що стосується безпосередньо загроз, які виникають перед 

підприємством, то вважаємо за необхідно першочергово поділити їх за 

сферою виникнення та суб’єктами загроз: 

- зовнішні, де суб’єктами виступають органи законодавчої влади, 

органи виконавчої влади, інші суб'єкти господарської діяльності, недержавні 

і неформальні структури, тощо.  

- внутрішні, де суб’єктами виступають власники підприємства, 

найманий управлінський персонал, робітники підприємства. При цьому, всі 

внутрішні загрози підприємства можуть проявлятись у таких його сферах: 

сфера управління (наприклад: неефективна організаційна структура, низький 

рівень корпоративного управління, прийняття хибних для підприємства 

рішень, конфлікти між власниками або власниками а менеджментом тощо), 

сфера фінансового менеджменту (наприклад: низький рівень якості 
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управління активами та капіталом, низький рівень рентабельності, суттєве 

кредитне навантаження на підприємство тощо), виробнича сфера (наприклад: 

високий рівень зношеності основних фондів, низький рівень завантаження 

виробничих потужностей, високий рівень виробничих витрат підприємства 

тощо).  

А. Вінников усі загрози підприємницької діяльності поділяє на три 

групи:  

1) антропогенні – можуть бути спричинені кримінальними 

структурами, потенційними злочинцями, недобросовісними партнерами, 

конкурентами чи персоналом підприємства;  

2) техногенні – викликанні неякісними технічними і програмними 

засобами обробки інформації, засобами зв’язку, охорони, сигналізації та 

іншими технічними засобами, що застосовуються на підприємстві;  

3) стихійні – пумовлені землетрусами, повенями, ураганами та іншими 

природними катаклізмами [19]. 

Подібної позиції, виділення великих груп загроз, притримується і О. 

Козловський, який визначає такі основні групи загроз, що негативно 

впливають на підприємницьку діяльність і її ефективність: 1) загрози, 

зумовлені негативними процесами, пов’язаними з трансформацією 

економічної, політичної і соціальної сфер; 2) загрози, зумовлені 

інституціональними проблемами і несприятливою ринковою кон’юнктурою; 

3) загрози, пов’язані з порушеннями дисципліни, етики і порядку ведення 

бізнесу; 4) загрози, пов’язані з криміналізацією національної економіки 

загалом [56, 12]. 

І. Бланк виділяє 10 ознак «загрози інтересам підприємства»:  

1) рівень фінансової діяльності;  

2) функціональний вид фінансової діяльності;  

3) об'єктну спрямованість;  

4) характер проявлення;  

5) джерела виникнення;  
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6) характер походження;  

7) часовий період;  

8) рівень імовірності реалізації;  

9) розмір можливого збитку;  

10) можливість передбачення [10].  

Узагальнюючою є класифікація та поділ загроз, що пропонується Ю. 

Валуєвим,:  

А-класифікація - відношення загроз до ідентифікованих процесів 

окремих сфер діяльності: фінансового інвестування; капітального 

інвестування; поточного фінансового забезпечення; матеріального 

забезпечення; технічного забезпечення; енергетичного забезпечення; 

інноваційної діяльності; конструкторсько-технологічного забезпечення; 

виробництва продукції; збуту; управління. 

Б-класифікація - зв'язок загроз з процесами окремих видів 

зовнішньоекономічної діяльності:  

− у сфері фінансових інвестицій: залучення інвестицій, вкладення 

інвестицій в діяльність зарубіжних партнерів з метою участі в прибутках; 

створення спільних видів діяльності, т. ін.; залучення довгострокових 

кредитів зарубіжних банків і партнерів;  

− у сфері капітальних інвестицій: залучення коштів зарубіжних 

інвесторів; спільна робота над проектами капітальних вкладень в основні 

засоби; залучення підрядників для реалізації окремих частин проектів або 

проекту в цілому; спільне створення або придбання об'єктів і інтелектуальної 

властивості; 

− у сфері поточного фінансового забезпечення: залучення 

короткострокових кредитів зарубіжних банків і партнерів; −різке 

подорожчання енергоносіїв та інших ресурсів; 

В-класифікація - прямі витрати: спад виробництва, перевитрата 

ресурсів, недопостачання, неплатежі, економічні санкції із-за порушення 

умов контракту, відтік кваліфікованих кадрів, витік інформації; крадіжки: 
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відкриті, завуальовані; втрачені можливості: неадекватність форм організації 

виробництва та управління, недосконалість економічних методів 

внутрішнього управління, некомпетентність персоналу.  

Г-класифікація - масштаб загрози: загроза окремій 

зовнішньоекономічній операції; загроза певному виду діяльності; загроза 

господарській діяльності в цілому.  

Д-класифікація - джерела виникнення загроз: міжнародні та 

міждержавні організації; національні органи законодавчої, виконавчої та 

місцевої влади країн-партнерів, суб'єкти господарської діяльності, 

недержавні та неформальні структури; власники підприємства; найманий 

управлінський персонал; виробничий персонал.  

Є-класифікація - можливість передбачення: прогнозовані загрози; 

непрогнозовані загрози.  

Ж-класифікація - рівень напруженості: потенційні загрози з низьким 

рівнем напруженості; реальні загрози зі звичайним рівнем напруженості; 

реальні загрози з високим рівнем напруженості; надзвичайні загрози.  

З-класифікація - можливість попередження: загрози, що піддаються 

контролю і попередженню з боку підприємства; загрози, котрі не знаходяться 

в зоні впливу підприємства. 

І-класифікація - можливість відшкодування втрат: загрози, втрати від 

яких можуть бути відшкодовані; загрози, втрати від яких лягають на 

фінансовий результат [16, с. 78-87]. 

В. Москвін та О. Мельник в своєму дослідженні [74; 82] поділяють 

загрози виходячи першочергово з джерел їх походження (табл. 1.1) і 

виділяють наступні джерела: по можливості прогнозування; по джерелу 

походження; по можливості запобігання; по ймовірності настання; по 

природі їх виникнення; по значимості або істотності збитку; по ступеню 

ймовірності; за ознакою їх здійснення в часі; за ознакою їх здійснення в 

просторі; за способами здійснення; за сферою виникнення. 
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 Таблиця 1.1 

Класифікація загроз підприємства 

Ознака Класифікація 
- по можливості 

прогнозування 

прогнозовані – що виникають при певних обставинах, виявлені на 

підставі минулого досвіду, прикріплені в законах, стандартах, тощо;  

непередбачені – форс-мажорні обставини, технологічні досягнення й 

відкриття та інщі, неминучі по суті 

-по джерелу 

походження 

об’єктивні – виникають без участі та волі суб’єктів системи (стан 

ринкової кон’юнктури, конкурентний перерозподіл ринку і та ін.);  

суб’єктивні –  навмисні або ненавмисні дії людей, органів влади або 

державних організацій; конкурентна боротьба, злочинність та інше 

- по можливості 

запобігання 

форс-мажорні –  відрізняються непереборністю впливу і представ-

ляють особливу складність запобігання бюджетними коштами;  

передбачувані – можуть бути передбачені на стадії планування 

бізнесу, процесів і технологій  

- по ймовірності 

настання 

явні, очевидні – обумовлені ринковими (економічними і 

юридичними) законами;  

латентні – неявні, тимчасово сховані, що важко виявляються  

- по природі їх 

виникнення 

економічні –  кон’юнктурні (ринкові) зміни;  

політичні –  зміна влади, введення ембарго;  

правові – законодавче регулювання діяльності, ліцензування;  

техногенні – аварії та катастрофи;  

екологічні – виснаження ресурсів, кліматичні зміни;  

конкурентні – «чорний PR», недобросовісна конкуренція;  

контрагентські – невиконання зобов’язань, шахрайство 

- по значимості 

або істотності 

збитку 

несуттєві – що не впливають на ринковий стан компаній;  

істотні – втрата значної частини матеріальних і фінансових 

ресурсів;  

значні – втрата конкурентних переваг, можливе банкрутство;  

катастрофічне – неможливе продовження господарської діяльності 

- по ступеню 

ймовірності 

неймовірні – за вкрай низької ймовірності виникнення погрози;  

малоймовірні – не вимагають планування превентивних заходів як 

різновид форс-мажорних обставин;  

імовірні – слабко прогнозовані, вимагають планування залежно від 

значимості збитку;  

досить імовірні – прогнозовані, плановані й забезпечені бюджетом;  

неминучі – легко прогнозовані, обумовлені природою виникнення, 

плановані й забезпечені бюджетом 

- за ознакою їх 

здійснення в часі 

безпосередня – з повною ймовірністю здійснення;  

близька (до 1 року) – прогнозована й планована;  

далека (понад 1 рік) – не передбачається поточним бюджетом 

- за ознакою їх 

здійснення в 

просторі 

на території підприємства; на території, що прилягає до 

підприємства; на території регіону; на території країни; на 

закордонній території 

- за способами 

здійснення 

промислове шпигунство; розкрадання; вербування і підкуп персона-

лу; психологічний вплив на персонал; технологічний доступ та інші 

- за сферою 

виникнення 

внутрішні фактори – пов’язані з господарською діяльністю 

підприємства і його персоналу;  

зовнішні фактори – виникають за межами підприємства, пов’язані з 

кон’юнктурою ринку й середовищем функціонування підприємства 

Джерело: [74; 82] 
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Зазначений перелік загроз є доволі широким, але не враховує такої 

особливості, що загрози можуть бути іншими і змінюватись з часом, а також 

залежно від рівня економічного розвитку та стану економіки держави. 

Зважаючи на той факт, що вітчизняна економіка перебуває в умовах ринкової 

трансформації економіки викликає зацікавленість класифікація системних 

ризиків, запропонована Т. Васильцевим. Науковцем виділено цілий ряд 

системних ризиків, що створюють певну загрозу нормальному 

функціонуванню будь-якого підприємства, серед яких основними є наступні 

[18]:  

• за наслідками конфлікту інституційних інтересів (формування 

олігархічних структур, монополізація економіки, приватно-державний 

корпоратизм, надмірна політизація економіки); 

• за формами нелегітимного формування власності: (фіктивне 

банкрутство, «непрозора» приватизація, лобіювання доступу до державних 

ресурсів, створення фіктивних підприємств)  

• за формами корупційних дій в системі державного управління: 

(сприяння афільованим структурам, кримінальне лобіювання, інвестування за 

рахунок державного бюджету, створення псевдопідприємств)  

• за перешкодами легалізації економіки: (наявність трансакційних 

видатків у разі розриву нелегальних стосунків, збільшення видатків за 

легітимної діяльності, ускладнення доступу до дефіцитних державних 

екстерналій)  

• за передумовами недобросовісної конкуренції: (незабезпеченість 

гарантій права власності, нестабільність «правил гри», недосконала 

податкова, фінансово-кредитна політика, «клієнтські» відносини влади та 

бізнесу, афільованість управління підприємствами, відсутність ринку 

продажу бізнесу 

• за негативними наслідками трансформації економіки: (спад 

виробництва, порушення виробничих і коопераційних зв‟ язків, дефіцит 
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оборотного капіталу, зниження конкурентоспроможності, зниження 

платоспроможного попиту). 

Зазначені загрози є правильними, але вони не враховують інших 

важливих загроз, що стали актуальними останніми роками і, в першу чергу, 

це загрози, що виникають внаслідок зростаючої глобалізації світової 

економіки. Як показала остання світова фінансова криза 2007-2008 років, 

глобалізація спричинила значну залежність не лише економік різних держав, 

а й залежність підприємств різних держав. По-друге, у вищенаведеній 

класифікації не враховується фактор часу, який також має суттєвий вплив на 

вид, рівень та силу загроз.  

Підсумовуючи здійснений аналіз запропонованих різними науковцями 

загроз, слід зазначити, що: 

по-перше, загрози можуть мати зовнішнє та внутрішнє походження;  

по-друге, загрози можуть суттєво змінюватись з часом під впливом 

різноманітних чинників;  

по-третє, загрози можуть змінюватись залежно від рівня економічного 

розвитку та стану економіки держави; 

по-четверте, загрози є різними для різних видів економічної діяльності, 

можуть змінюватися залежно від спеціалізації підприємств; 

по-п’яте, першоджерелом, що призводить до появи та прояву загроз, є 

ризики. 

За результатами аналізу визначень сутності поняття «ризик» ми дійшли 

висновку щодо відсутності єдиного універсального визначення (найбільш 

поширені визначення категорії ризик представлені в таблиці 1.2). Такий стан 

речей пояснюється складністю самого поняття, різноманітністю аспектів 

досліджень науковців, в яких досліджується ризик, що спричиняє і впливає 

на сутність та особливості їх визначення. 
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Таблиця 1.2 

Огляд визначень сутності категорії «ризик» 

Автор Сутність визначення 

Тлумачний 

словник 

Ризик – це можливість небезпеки, невдачі або дія навмання з 

надією на сприятливий результат [87] 

О. Бондар Ризик – це небезпека потенційно можливої, ймовірної втрати 

ресурсів чи недоодержання доходу порівнянно з варіантом, 

розрахованим на раціональне використання ресурсів [12] 

В. Гранатуров Ризик  –  це діяльність,  пов’язана  з  подоланням  

невизначеності  в  ситуації  неминучого  вибору,  в  процесі 

якої є можливість кількісно та якісно оцінити ймовірність 

досягнення передбачуваного результату  або  невдачі  й  

відхилення  від  мети [30] 

С. Дмитров  Ризик – це можливість настання несприятливої події та, 

здебільшого, трактується як імовірність чи загроза втрати 

суб’єктами господарювання частини своїх ресурсів, 

недоотримання доходів чи виникнення додаткових витрат в 

результаті здійснення певної виробничої чи фінансової 

діяльності [34] 

А. Камінський Ризик – це економічна категорія, що відбиває невизначеність, 

конфліктність, багатокритеріальність, нечіткість у фінансових 

відносинах та включає особливості сприйняття вказаних 

характеристик зацікавленими суб’єктами цих відносин [47] 

В. Кудіна  Ризик, як економічна категорія, це усвідомлена можливість 

небезпеки виникнення непередбачених втрат очікуваного 

прибутку, майна, грошей у зв’язку з випадковими змінами 

умов економічної діяльності, несприятливими обставинами 

[62] 

П. Коюда Ризик – це ймовірність (чи загроза) виникнення збитків або 

недотримання прибутків порівняно з варіантом,  що 

прогнозується, у зв’язку з випадковою зміною умов 

економічної діяльності, несприятливими обставинами [61] 

Л. Мороз Ризик – це прийняття раціонального чи нераціонального 

управлінського рішення, у рамках якого можна дати вірогідну 

кількісну і/або якісну оцінку дії факторів 

і, як наслідок, отримати один з трьох 

економічних результатів: позитивний, нульовий або 

негативний [81] 

О. Шепеленко Ризик – це спосіб господарювання в непередбачених умовах 

(обставинах), при якому створюються завдяки особливим 

здібностям підприємця можливості і необхідність запобігати, 

зменшувати несприятливу дію стохастичних умов і 

одержувати в цих умовах підприємницький дохід [135] 
Джерело: складено автором 
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Т. Васильєва, О. Діденко, А. Єпіфанов виділяють два підходи до 

трактування категорії ризик: 

- результативний – при визначенні ризику увага акцентується, в першу 

чергу, на результатi події (уcпіху або невдачі). При цьому ризик, як правило, 

розумієтьcя як можливіcть настання якоїcь несприятливої події; 

- процесний – Визначення ризику узагальнює проходження цілісного 

процеcу від дiї факторів формування ризикової cитуації до отримання 

результату внаcлідок її iснування [103].  

Викликає зацікавленість точка зору А. Бондаренко, який стверджує, що 

в економічній літературі існує, як мінімум, 4 типи поглядів з даного питання, 

при цьому у всіх точках зору, що виділяє автор, він виходить від пов’язаності 

категорій «загроза» та «ризик»: 

1)  ризик як наслідок реалізації небезпечних умов та джерело загрози; 

2)  ризик як похідна від загрози; 

3)  ризик як джерело загрози (ризик – імовірність виникнення загрози); 

4)  ризик як частина загрози [13]. 

О. Христенко виділяє трохи більше аспектів сутності категорії «ризик» 

– в оcнові ризику лежить імовірнісна природа ризикової економiчної 

діяльноcті; 

– ризик притаманний усім процеcам і видам економічних відноcин 

незалежно вiд того, є вони активними чи пасивними;  

– негативнi наслідки ризику, що виявляються у зростаннi витрат і 

недоотриманнi доходів, можуть бути частково усунені за допомогою 

управлiнських заходів; 

– більшiсть ситуацій, яким притаманний ризик, є дуже важко 

прогнозованими і контрольованими, тому уcунути ризик повніcтю майже 

неможливо;  

– відcутність ризику гальмує розвиток кожної cистеми, оскільки 

знижує її динамічніcть та ефективніcть [129].  
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З огляду на вищевикладене, ми дійшли висновку щодо необхідності 

вироблення власного тлумачення «ризику». На нашу думку, ризик – це 

невизначеність, яка спричиняє потенційну ймовірність відхилення від 

запланованих цілей та очікуваних результатів. 

Тепер перейдемо безпосередньо до класифікації ризиків в діяльності 

промислових підприємств, які зустрічаються в науковій літературі, окремих 

нормативно-правових актах. При цьому, слід розуміти що при здійсненні 

класифікації необхідно дотримуватись певних принципів, до яких М. 

Роговим віднесено такі: 

1. Класифікація ризиків має відповідати конкретним цілям. Ознаки, за 

якими реалізується розбиття ризиків на групи (категорії), повинні 

задовольняти критеріям, які пов’язані з цілями класифікації. 

2. Класифікація повинна проводитись з позицій системного підходу. 

При визначенні ризиків їх необхідно розглядати як множину взаєпов’язаних 

елементів. 

3. Під час виконання однієї і тієї ж роботи проектуможуть виникати 

різні ризики. Чим точніше визначається вид ризику за використовуваною 

класифікацією в даному випадку, тим легше його якісно або ж кількісно 

оцінити. 

4. Жодна запропонована класифікація ризиків не є жорсткою. 

Класифікація може бути своя для кожного окремого підприємства, проекту, 

програми, портфеля проектів. Визначений перелік ризиків може 

доповнюватись та змінюватись, один і той же ризик може відповідати різним 

групам у загальній класифікації [104]. 

Дж. Кейнс вивчав ризики в контексті інвестиційної діяльності. З огляду 

на це, він виділив три типи ризиків: 

- бізнес-ризик як невизначеність очікуваного доходу від коштів, 

спрямованих на інвестиції; 
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- ризик кредитора, ризик погашення, який також включає 

правовий ризик (уникнення погашення) і кредитний ризик (дефіцит безпеки 

погасити кредит; 

- зміна вартості грошової одиниці, ймовірність втрати коштів через 

зміну вартості національної грошової одиниці (ринковий ризик) [52]. 

Інший американський економіст Й. Шумпетер, який висловлювався та 

був прихильником інноваційного підприємництва, виділив два таких шляхи 

ризиків ділової активності: 

- ризики, пов'язані з можливим технічним збоєм виробництва, це 

також небезпека втрати товарів, спричинених стихійним лихом; 

- ризики, пов'язані з дефіцитом комерційного успіху [140]. 

С. Войтко та В. Занора в роботі «Класифікація ризиків виробничо-

комерційної діяльності промислового підприємства» виділили 17 ознак 

класифікації ризиків промислового підприємства: за відношенням до 

підприємства; за джерелом виникнення; за видом оточення; за величиною 

втрат; за видами втрат; за тривалістю дії; за характером впливу; за 

ймовірністю виникнення; за періодичністю дії; за природою виникнення; за 

масштабом; за видом процесів; за ступенем прийнятності; за можливістю 

диверсифікації; за можливістю передбачення; за наслідками для 

підприємства; за характером впливу на результати діяльності підприємства 

[23]. Водночас, в зазначеній класифікації автори: 

- роблять акцент на впливі та потенційних втратах для підприємства, 

які чинять ризики, що робить дану класифікацію дещо спеціалізованою; 

- виділяють ризики, які важко визначити, що робить їх доволі 

суб’єктивним (наприклад, за величиною втрат вони виділяють мінімальні; 

низькі; середні; великі; максимальні – на нашу думку для кожного 

підприємства ці розміри різні і навіть для однакових за розміром 

підприємств, для його власників однаковий розмір збитків може вважатись 

або малим, або середнім і т.д.); 
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- пропонують надмірну деталізацію – в ознапці за відношенням до 

підприємства автори виділяють такі ризики: внутрішній (мікрорівень); 

внутрішній (макрорівень); зовнішній (мікрорівень); зовнішній (макрорівень). 

Інші вітчизняні науковці К. Семенова та К. Тарасова в монографії 

«Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання» 

виділили вже 22 ознаки при класифікації ризиків, а загальна кількість ризиків 

у їх класифікації склала 69 [109, с. 187-188]. Науковцями запропоновано такі 

ознаки ризиків: характер впливу; етап вирішення проблеми; рівень 

виникнення; причини виникнення; ступінь обгрунтованості прийняття 

ризику; ступінь системності; можливий результат; ступінь впливу на 

діяльність; критерії часу; кількість осіб, що аналізує ризик і приймає рішення 

про поведінку в разі його реалізації; можливість прогнозування; вид шкоди; 

вид витрат; об’єкт виникнення; характер прояву; наявність аналогів 

вирішення; вибір варіанту рішення; ступінь свободи суб'єкта; тип обліку; 

можливість досягнення мети; можливість страхування; сфера походження. 

Безумовно така детальна та всебічна класифікація має право на існування і 

представляє певний науковий інтерес, але на практиці не є дієвою та 

практичною. Окрім цього, в цій класифікації відсутня така ознака як джерело 

виникнення (зовнішнє або внутрішнє).  

Більш відповідними до діяльності промислових підприємств, на нашу 

думку, є класифікація, що запропонована О. Коць. На думку автора ризики 

промислового підприємства можна поділити на: 

- техніко-виробничий ризик, який включає технологічний, технічний, 

виробничий, інноваційний, організаційний та транспортний ризики;  

- комерційний ризик, який включає майновий, торговий, 

маркетинговий, діловий та розрахунковий ризики;  

- фінансовий ризик, який включає ринковий, кредитний, операційний 

та інвестиційний ризики; 

- інші зовнішні ризики, які включають політичний, форс-мажорний, 

регіональний, природно-кліматичний ризики [60]. 
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Водночас, дана класифікація потребує уточнення. Так, операційний 

ризик не є фінансовим ризиком – він є ризиком виробничим, зважаючи на те, 

що він зумовлений внутрішніми причинами, що пов’язані з особливостями 

діяльності підприємства. Окрім цього, техніко-виробничий ризик є 

внутрішнім за походженням. 

Т. Цвігун в роботі «Класифікація ризиків підприємства» пропонує за 

сферою виникнення виділяти такі ризики:  

- виробнничі; 

- комерційні; 

- ресурсні [131]. 

Американські науковці К. Вебер та А. Сливоцький на підставі 

дослідження досвіду зростаючих підприємств в умовах найбільших ризиків, 

кон’юнктури ринків та особливостей діяльності підприємств сьогодення 

виділяють сім видів ризиків у діяльності підприємств. І хоча виділені 

науковцями ризики є доволі загальними і включають ряд основних зовнішніх 

та внутрішніх ризиків, водночас вони викликають зацікавленість зважаючи 

на те, що їх подолання може стати причиною злету підприємства, про що 

зазначається у їх роботі «7 стратегій перетворення великих загроз на прориви 

зростання». Що стосується безпосередньо ризиків, то науковцями були 

виділені такі: 

 ризики галузі – ймовірність того, що держава послабить контроль 

утій чи іншій галузі економіки, і учасники ринку можуть не втримати свої 

позиції; 

 ризики технології – ймовірність того, що нові технології, в які 

підприємство вклало великі надії та кошти, може не виправдати очікувань; 

 ризики бренду – ймовірність того, що репутація бренду може різко 

погіршитися, що спричинить зниження прибутку підприємства; 

 ризики конкуренції – ймовірність появи на ринку нової фірми, яка 

може відвести значну частину клієнтів; 
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 ризики клієнта – ймовірність того, що в ситуації, коли уподобання 

клієнтів змінюються, а підприємство не встигає на це адекватно відреагувати, 

це може серйозно відбитися на прибутку підприємства; 

 ризики проекту – ймовірність того, що вагомий проект може 

провалитися, і внаслідок цього підприємство втратить свої позиції на ринку;  

 ризики стагнації – ймовірність того, що у випадку, коли підприємство 

перестане рости і розвиватися – з великим ступенем ймовірності його чекає 

провал [163]. 

Здійснене нами дослідження класифікацій ризиків діяльності 

промислового підприємства дозволяє зробити висновок, що вони є доволі 

різноплановими, мають  різний ступінь деталізації (деякі з них доволі широкі 

та загальні, інші – вузькоспеціалізовані) з цілого ряду причин, серед яких 

основними є залежність від особливостей дослідження та сфери, в якій 

задіяний відповідний фахівець; завдання, які постають перед науковцем і на 

вирішення яких спрямовує свою діяльність науковець. 

На нашу думку, найбільш поширені та актуальні ризики діяльності 

промислового підприємства (табл. 1.3) для можливості та найбільшої 

зручності їх ефективного практичного застосування слід поділити за такими 

ознаками:  

1. За джерелом походження: 

- зовнішні ризики – пов’язані з особливостями зовнішнього 

середовища, в якому здійснює свою діяльність підприємство;  

- внутрішні ризики – пов’язані з особливостями функціонування 

підприємства. 

2. За сферою походження:  

- виробничі ризики – це ризики, які виникають через недоліки, 

затримки та складнощі у здійсненні виробничих процесів, спричинені 

порушенням технології виробництва, порушеннями з боку персоналу тощо;  
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Таблиця 1.3. 

Класифікація найбільш поширених ризиків діяльності промислових 

підприємств 

Класифікаційні  

ознаки 

Клас  

ризику 

Вид  

ризику 

 

 

 

За джерелом 

походження 

 

 

Зовнішні ризики 

Політичний 

Правовий 

Законодавчий  

Юридичний  

Глобалізації  

Фінансовий 

 

Внутрішні ризики 

Виробничий 

Стратегічний  

Фінансовий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За сферою походження 

 

 

Виробничі ризики  

Інноваційно-

технологічний 

Технічний 

Операційний: 

- персоналу, 

- структури  

 

Комерційні ризики  

Маркетинговий  

Торговельний  

Партнерсько- 

діловий 

 

 

 

Фінансові ризики 

Ринковий: 

- інфляційний,  

- фондовий,  

- процентний,  

- валютний 

Кредитний  

Ліквідності  

Законодавчий   

Юридичний   

За характером  

впливу 

Простий  

Комплексний  

  

Джерело: розроблено автором 
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- фінансові ризики – це ризики, які виникають при здійсненні 

підприємством фінансової діяльності через проведення операцій з коштами, 

валютою або цінними паперами;   

- комерційні ризики – це ризики, які виникають внаслідок здійснення 

підприємством комерційної діяльності в процесі взаємовідносин з 

різноманітними контр-агентами під час реалізації продукції та/або послуг, 

закупівлі матеріалів та/або сировини тощо;  

- законодавчий ризик – це ризик, який виникає в діяльності 

підприємства внаслідок можливих несприятливих для підприємства змін в 

законодавстві;  

- юридичний ризик – це ризик, який виникає внаслідок порушення 

підприємством вимог законодавчих та нормативно-правових актів, укладених 

угод. 

3. За характером впливу: прості; комплексні (складні). 

Необхідно також зазначити, що ризики не є якимось обособленими 

один від одного, вони, як правило, можуть: 

- бути тісно з іншими (одним або декількома) або випливати один з 

одного за ланцюговим ефектом залежно від особливостей самих ризиків; 

- входити у класифікації до різних за ознаками груп ризиків 

(наприклад, ризики, що входять за класифікацією до групи «за сферою 

походження» можуть мати як внутрішнє, так і зовнішнє джерело 

походження); 

- мати різні прояви, через що і позначатись по різному.   

 Як видно зі здійсненого вище аналізу наявних класифікацій різновидів 

загроз і ризиків діяльність промислового підприємства є доволі складною і 

наповнена різноманітними загрозами та ризиками, що вимагає не лише 

постійного та вчасного їх виявлення, а й упередження, усування та/або 

подолання їх наслідків. Невчасне виявлення та усунення ризиків, спричиняє 

появу загроз, які потім перетворюються у кризи, подолання яких потребує 
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значних ресурсів та часу і може стати причиною банкрутства промислового 

підприємства.  

 

 

1.2. Теоретико-методологічні особливості та засади антикризового 

управління діяльністю промислових підприємств  

 

Антикризове управління стало необхідною передумовою забезпечення 

нормального безперебійного функціонування будь-якого промислового 

підприємства. Як зазначає професор Н. Туленков «будь-яке управління 

повинно бути антикризовим – побудованим на врахуванні ризику та 

небезпеки кризових ситуацій» [125]. Можливість швидкого розповсюдження 

кризових явищ в світі, поширення складних ризиків та глобалізація світової 

економіки призвели до того, що для забезпечення нормального 

безперебійного функціонування промислового підприємства його власники 

та керівники повинні в процесі управління повинні дотримуватись принципів 

антикризового управління, яке стає необхідною умовою існування в умовах 

сучасного нестабільного світу. На думку А. Бобильової «стратегія 

антикризового управління є вбудованим стабілізатором розвитку, який 

починає діяти у випадках перших ознак несприятливих змін, а в певних 

випадках і превентивно», а антикризову  стратегію науковець визначає «як 

стратегію захисту, забезпечення стабільності на всіх стадіях життєвого циклу 

організації» [11, с. 7]. 

Антикризове управління є багатогранним, багатовимірним процесом, 

засади якого можуть змінюватися з часом з урахуванням розвитку 

економічної думки, особливостей розвитку світової економіки або економіки 

окремої країни, де здійснює свою діяльність промислове підприємство, стану 

розвитку технологій тощо. На сьогодні найбільш актуальним завданням 

антикризового управління промислового підприємства є постійний 

моніторинг ризиків діяльності з метою упередження кризи та її недопущення. 



41 

 

Це також позитивно впливає і на рівень конкурентоспроможності 

промислового підприємства.  

На думку Г. Атаманчука багатовимірність процесу антикризового 

управління може виражатись в наступних положеннях: 

- кризи можна передбачити, очікувати та викликати; 

- кризи певною мірою, можна прискорювати, попереджати, 

відсовувати; 

- до криз можна і необхідно готуватись; 

- кризи можна пом’якшувати; 

- управління в умовах криз потребує особливих підходів, спеціальних 

знань, досвіду та майстерності; 

- кризові процеси можуть бути до певної межі керованими; 

- управління процесами виходу з кризи здатне прискорювати ці 

процеси та мінімізувати їх наслідки [6, с.131-132]. 

 І. Топій в продовження даної думки стверджує, що залежно від цілей 

антикризового управління підприємством, його видами визначають:  

1) профілактичне антикризове управління (передбачає розроблення та 

реалізацію заходів, спрямованих на передбачення та недопущення прояву 

кризи на підприємстві);  

2) оздоровче антикризове управління (передбачає розроблення та 

реалізацію заходів, націлених на виведення підприємства з кризового стану 

та уникнення процедури банкрутства);  

3) запобіжне антикризове управління (передбачає розроблення та 

реалізацію заходів, спрямованих на недопущення ліквідації підприємства, 

проти якого порушено справу про банкрутство);  

4) реабілітаційне антикризове управління (передбачає розроблення та 

реалізацію заходів, спрямованих на ліквідацію негативних наслідків кризи чи 

антикризових заходів [124]. 
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Група науковців на чолі професора С. Рамазанова акцентувала, що 

запровадження антикризового управління на підприємстві має на меті 

здійснення таких заходів: 

- діагностики процесів і тенденцій, що призводять до кризових 

ситуацій; 

- прогнозування виникнення, розвитку і ймовірних наслідків кризових 

ситуацій; 

- здійснення антикризового супроводження (виявлення процесів та 

тенденцій, що призводять чи можуть призвести до кризових ситуацій); 

- проведення завчасної підготовки на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій (антикризова профілактика); 

- організації і координації ефективних дій для подолання надзвичайних 

кризових ситуацій та їх наслідків [83]. 

Про багатоаспектність антикризового управління висловлюється і Р. 

Хіт, який зазначає, що кризовий менеджмент включає 4 широкі сфери: 

- запобігання; 

- готовність; 

- реакція; 

- відновлення [128, c. 259]. 

Цікавою є позиція В. Мартинець. Науковець визначає цілі 

антикризового управління є, які доволі схожі на класифікацію ризиків 

діяльності промислового підприємства:  

– організаційні: удосконалення системи та організаційної структури 

підприємства, заміна менеджменту підприємства, зміна організаційно-

правової форми тощо; 

– виробничі: зменшення виробничих витрат, роз-ширення асортименту, 

випуск нових видів продукції, зниження відсотку браку; 

– фінансові: забезпечення платоспроможності, прибутковості, 

ліквідності підприємства, рентабельності виробничої діяльності, ефективне 

управління грошовими потоками; 
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– кадрові: забезпечення сприятливих умов роботи персоналу 

підприємства та зниження соціальної і психологічної напруги в трудовому 

колективі під час кризи; 

– збутові: формування ефективної системи логістики, зменшення 

збутових витрат, оптимізація трансакційних витрат укладання торговельних 

трансакцій; 

– маркетингові: спрямовані на удосконалення комплексу маркетингу, а 

саме: товару, ціни, розподілу, просування; 

– інноваційні: передбачають інноваційний розвиток промислового 

підприємства у всіх сферах діяльності підприємства [72, с. 49]. 

З огляду на це, а також на підставі здійсненого дослідження визначень 

дефініції «антикризове управління» можна зробити висновок про 

неможливість розробки визначення, яке б задовольняло і було прийнятним 

для всіх науковців та досліджень даного питання. Це також зумовлює і такий 

широкий перелік аспектів, за якими розглядається дефініція «антикризове 

управління» (табл. 1.4).  

К. Кондрат’єва за результатами аналізу визначення дефініції 

«антикризове управління» в літературі виділяє такі підходи: 

 арбітражний підхід, за яким антикризове управління – це сукупність 

форм і методів реалізації антикризових процедур по відношенню до 

підприємства-боржника; 

 реактивний підхід, за яким антикризове управління – це управління в 

умовах кризи, усунення, подолання, зниження негативних наслідків кризи, 

виведення підприємства з кризового стану з меньшими втратами; 

 превентивний підхід, за яким антикризове управління – це система 

управлінських заходів з діагностики, упередження, нейтралізації та 

подолання кризових явищ та їх причин на всіх рівнях економіки; 

 стратегічний підхід, за яким антикризове управління – це досягнення 

та збереження стабільного стану підприємства, збільшення ринкових позицій 
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на основі власних ресурсів, використання факторів кризи для подальшого 

розвитку [57]. 

На нашу думку, серед основних аспектів визначень дефініції 

«антикризове управління» необхідно виділити такі: 

 - антикризове управління як процес, система або складова процесу 

управління; 

- антикризове управління як певна сукупність форм, методів, 

механізмів та інструментарію антикризового характеру; 

- антикризове управління як механізм уникнення банкрутства; 

- антикризове управління як дії менеджерів або частина загальної 

системи менеджменту; 

- антикризове управління як мікроекономічна категорія; 

- антикризове управління як кваліфікований і професійний 

управлінський персонал тощо. 

 

Таблиця 1.4  

Огляд визначень сутності категорії «антикризове управління» 

Автори  Визначення дефініції «антикризове управління» 

Н. Абрамов, 

А. Бежовец 

Антикризове управління – це управління в умовах банкрутства, 

яке асоціюєтся з механізмом санації, створенням умов для 

фінансового оздоровлення [1, c. 4] 

І. Бланк Антикризове управління – це розробка та реалізація заходів, 

спрямованих на швидке відновлення платоспроможності і 

відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, 

яка забезпечує його вихід з кризового фінансового стану [9, с.271] 

А. Большаков Антикризове управління – це управління, в якому задіяні  

оперативний,  тактичний, стратегічний та упереджувальний 

механізми діагностики,  стабілізації та виводу підприємства з 

можливої кризи [14, с. 4] 

А. Бобильова Антикризове управління – це складова частина стратегічного 

управління на всіх фазах життєвого циклу організації, метою 

якого є збільшення цінності (вартості) організації [11, с. 61] 

С. Бурий, 

Д. Мацеха 

Антикризове управління – система постійних системних дій 

менеджерів, спрямованих на всі елементи організації з метою 

швидкого і вчасного реагування на можливі зовнішні та 

внутрішні загрози ефективному функціонуванні чи розвитку 

організації [15, с. 24] 
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Продовження таблиці 1.4 

С. Беляєв,  

В. Кошкін 

Антикризове управління – це сукупність форм і методів 

реалізації антикризових процедур стосовно конкретного 

підприємства-боржника [119] 

А. Грязнова Антикризовий менеджмент – це така система управління 

підприємством, що має комплексний, системний характер і 

спрямована на попередження або усунення несприятливих для 

бізнесу явищ шляхом використання всього потенціалу сучасного 

менеджменту, розробки та реалізації на підприємстві спеціальної 

програми, що має стратегічний характер, дозволяє усунути 

тимчасові труднощі, зберегти та збільшити ринкові позиції за 

будь-яких обставин за покладанням, в основному, на власні 

ресурси [5, с. 7-8]   

В. Захаров, 

А. Блінов, 

Д. Хавін 

Антикризове управління – це процес попередження або 

подолання кризи організації [41, с. 39] 

Є. Короткова Антикризове управління – це управління, якому певним образом 

зазначено передбачення небезпеки кризи, аналіз її симптомів, 

заходів по зниженню негативних наслідків кризи і використання 

її факторів для подальшого розвитку [59, с.129] 

Л. Лігоненко, 

М. Тарасюк, 

О. Хіленко 

Антикризове управління – це спеціальне, постійно організоване 

управління, спрямоване на найбільш оперативне виявлення ознак 

кризового стану та створення відповідних передумов для його 

своєчасного подолання з метою забезпечення відновлення 

життєдіяльності окремого підприємства, недопущення його 

банкрутства і ліквідації [68, с.22] 

А. 

Чернявський 

Антикризове управління – це розробка найменш ризикових 

управлінських рішень, які б дозволили досягти поставленої мети і 

результату з мінімумом додаткових засобів та при мінімальних 

негативних наслідках [132, c. 95] 

Г. Юн Сутність антикризового управління полягає в розробці та 

реалізації найбільш раціонального новаторського варіанту виходи  

підприємства з кризового стану  [150, с. 74] 

 Джерело: складено автором 

 

Що стосується причин, за яких науковцями не завжди є повністю 

розкритою сутність «антикризового управління», то серед них виділяють 

такі:  

1. Мають місце різні погляди на сутність кризи, причини її виникнення, 

фактори та характеристики її прояву, що зумовлює різні погляди на сутність 

антикризового управління, напрямок та межі подальшого розвитку 

досліджень цього процесу. 
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2. Мають місце різні завдання процесу антикризового управління – від 

боротьби з триваючою кризою до вчасної діагностики та попередження 

кризових явищ.  

3. Має місце багатогранність самого антикризового управління, яка 

виявляється в різних аспектах – управлінському, організаційному, 

правовому, економічному тощо, що спричиняє багатовимірність 

антикризового управління, яка не завжди враховується дослідниками. 

4. Кризові явища можуть відбуватись на різних рівнях економіки – 

макрорівні, мезо- та мікрорівні – і залежно від цього відбувається не лише 

визначення антикризового управління, а й розробка відповідного 

антикризового інструментарію. При цьому, дослідниками не завжди 

враховується наявність тісного взаємозв’язку між всіма рівнями і вони 

розглядаються переважно як окремі системи, але майже не розглядаються як 

одна система. Як результат, у сучасній науковій літературі з питань 

управління та дослідження криз значна увага приділяється антикризовому 

управлінню як управлінню певним (конкретним) або абстрактним суб’єктом 

господарювання, галуззю, регіоном, державою в аспекті подолання кризи. 

Але їх першочерговим завданням є якнайшвидше подолання кризи та 

мінімізація її негативних наслідків, що не завжди супроводжується 

усуненням причин виникнення кризи, як внутрішніх, так і зовнішніх, є 

обмежуючим фактором, в тому числі, при визначенні додаткових резервів та 

можливостей. 

5. Найбільший акцент в антикризовому управлінні здійснюється на 

управління фінансами, вирішення економічних проблем, виведення суб’єкта 

управління зі стану неплатоспроможності, що обмежує сутність самого 

поняття антикризового управління, його системності, можливі антикризові 

заходи. 

6. Системи, що пропонуються, унеможливлюють оптимальне 

функціонування будь-якої системи, адже передбачають або стратегічні цілі, 

принципи розвитку та засади управління, або тактичні, або оперативні [139]. 
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 Здійснений аналіз визначень дефініції «антикризове управління» 

дозволяє нам виділити таку їх особливість, що вони спрямовані на подолання 

та упередження криз. Але як нами зазначалось в п. 1.1 первинними в 

діяльності будь-якого підприємства є ризики, з яких виникають загрози. 

Таким чином, антикризове управління повинно бути зорієнтоване 

першочергово на ризики і лише потім на кризу. Виходячи з цього, на нашу 

думку, антикризове управління підприємством – це певна сукупність 

управлінського інструментарію процесу стратегічного управління 

підприємством, який орієнтований на упередження негативного впливу 

ризиків та загроз на діяльність підприємства та підтримання його 

стійкого та стабільного стану протягом всього періоду функціонування. 

 Як ми зазначали раніше, що засади та аспекти обраного напряму 

дослідження різних науковців визначають і особливості визначення 

«антикризове управління», Це саме стосується і принципів антикризового 

процесу управління підприємством.  

Н. Якименко-Терещенко та О. Палієнко стверджують, що основними 

принципами, на яких повинна базуватися система антикризового управління 

промисловим підприємством, є :  

– рання діагностика кризових явищ у діяльності підприємства та 

класифікація їх за ступенем небезпеки, дослідження основних факторів, що 

зумовлюють їх розвиток;  

– своєчасність реагування на окремі кризові явища у розвитку 

підприємства;  

– повна реалізація внутрішніх механізмів для ліквідації кризового стану 

(реструктуризація, реінжиніринг);  

– використання санації підприємства для уникнення банкрутства;  

– забезпечення контролю за результатами розроблених заходів з 

виведення підприємства із кризи [152, с. 99]. 

В. Худа в своїй роботі дотримувався позиції, що принципи 

функціонування системи антикризового фінансового управління 
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підприємством повинні відображати швидкість, адекватність, а, отже, і 

позитивність реагування керівництва підприємства на прояви у 

господарській діяльності кризового періоду стану підприємства базується на 

певних принципах. Тому автором було виділено такі принципи 

функціонування системи антикризового управління підприємством:  

1. Постійна готовність до можливого порушення фінансової рівноваги 

підприємства.  

2. Діагностика кризових явищ на початкових етапах фінансової 

діяльності підприємства.  

3. Диференціація індикаторів кризових явищ за ступенем їхньої 

небезпеки для фінансового розвитку підприємства.  

4. Терміновість реагування на окремі кризові явища у фінансовому 

розвитку підприємства.  

5. Адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози 

його фінансовій рівновазі.  

6. Повна реалізація внутрішніх можливостей виходу підприємства з 

кризового фінансового стану [130].  

О. Воронін та І. Товма на підставі аналізу робіт з антикризового 

управління узагальнили та виділили дві групи принципів, яких різні науковці 

пропонують дотримуватись при розробці заходів антикризового управління: 

1) загальні для системи управління:  

- економічної ефективності;  

- соціальної відповідальності;  

- розмежування функцій політичного, державного та господарського 

управління;  

- орієнтації на споживача;  

- системності.  

2) специфічні для антикризового управління:  

- планування та розробки спеціальних програм стратегічного 

характеру;  
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- постійного моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища;  

- безперервності;  

- цілеспрямованість процесу управління;  

- оперативності та достовірності вхідної інформації;   

- достовірності прогнозів; відсутності універсальних антикризових 

рішень;  

- кінцевої орієнтації на діяльність [24]. 

До найбільш значущих системних принципів, на думку З. Шершньової 

та С. Оборської, які визначають загальні вимоги до проведення 

антикризового управління, належать [137]: 

1) принцип об’єктивності, використання якого передбачає врахування 

суті та механізмів виникнення та поглиблення кризових явищ, орієнтацію 

управлінського впливу не тільки на зовнішні прояви кризи, але й на глибинні 

першопричини виникнення кризових явищ з метою їх локалізації або 

усунення; 

2) принцип комплексності, який визначає необхідність системного 

мислення, розроблення антикризових рішень з усіх напрямів діяльності 

підприємства, видів ресурсів, що використовуються, функціональних 

підсистем підприємства; 

3) принцип відповідності, суть якого полягає у вивченні та типізації 

умов функціонування конкретного підприємства – об’єкта антикризового 

управління, виявленні специфічних умов та тенденцій його розвитку, 

врахуванні стадії життєвого циклу і наявних конкурентних переваг 

підприємства, часових обмежень, притаманних антикризовому процесу, 

особливо на етапі поглиблення кризи; 

4) принцип контролю, який передбачає здійснення постійного 

контролю за перебігом реалізації управлінських заходів з метою її постійної 

адаптації до умов внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, що 

змінюються в часі; 
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5) принцип оптимальності, який передбачає оптимізацію методичного 

інструментарію дослідження проблем підприємства та діагностики загрози 

його банкрутства, оптимальне співвідношення оперативних, тактичних і 

профілактичних антикризових заходів з урахуванням стадії кризи, 

ймовірного терміну виникнення ситуації банкрутства, причин і факторів, що 

зумовили появу кризових явищ; 

6) принцип основної ланки, використання якого орієнтує на пошук та 

першочергове розв’язання основної проблеми (каталізатора кризи), 

посилення уваги до тієї сфери (напряму) діяльності, яка зумовлює 

виникнення та поширення кризи або в якій подальше поглиблення кризи має 

найбільш негативний вплив на функціонування та життєздатність 

підприємства; 

7) принцип законності, який передбачає знання та використання в 

інтересах підприємства – об’єкта антикризового управління правових засад, 

що регламентують здійснення підприємницької діяльності, впровадження та 

розгляд справи про банкрутство, зумовлюють можливості фінансового 

оздоровлення та санації підприємств; 

8) принцип ефективності, сутність якого полягає у максимально 

можливому використанні потенціалу об’єкта та суб’єкта управління для 

формування обґрунтованої програми антикризових дій, мінімізації часових, 

матеріальних та фінансових витрат, пов’язаних із кризовим станом 

підприємства. 

Як видно із здійсненого аналізу принципів антикризового управління 

підприємством, які пропонуються різними науковцями, вони пересікаються 

між собою, одні є більш широкими, інші більш детальні, деякі з них є 

спеціалізованими. Водночас, зазначені принципи не завжди враховують всі 

аспекти антикризового управління діяльністю промислового підприємства, 

комплексність та системність даного процесу. 
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На підставі здійсненого дослідження ми прийшли висновку, що 

організація антикризового управління промисловим підприємством повинна 

будуватись на таких концептуально-методологічних положеннях: 

по-перше, антикризове управління підприємством повинно бути 

системним процесом, що узгоджений з іншими управлінськими процесами та 

принципами, в тому числі з принципами корпоративного управління; 

по-друге, антикризове управління підприємством повинно бути 

складовою процесу стратегічного управління підприємством; 

по-третє, антикризове управління підприємством повинно бути 

орієнтоване і на вирішення оперативних завдань діяльності підприємства; 

по-четверте, антикризове управління підприємством повинно бути не 

обмеженим в часі безперервним процесом; 

по-п’яте, антикризове управління підприємством повинно бути 

орієнтоване на упередження негативного впливу ризиків та загроз на 

діяльність підприємства як внутрішніх, так і зовнішніх. 

Широкий зміст «антикризового управління» спричинив і наявність 

доволі широкого інструментарію та різноманітних етапів, які пропонується 

для використання в процесі антикризового управління.  Водночас, на думку 

Є. Жаворонкової «в більшості досліджень антикризове управління зводиться 

до вивчення поодиноких кризових ситуацій, або до відновлювальних 

процедур при наявності фінансових труднощів, або розглядають його в 

контексті процедури банкрутства при зовнішній санації та ліквідаційних 

заходах» [38]. Під такий висновок підпадає сукупність послідовних 

взаємопов’язаних етапів антикризового управління підприємством, 

розроблена І. Топчієм: 

1) формування інформаційної бази антикризового управління; 

2) діагностика кризового стану підприємства; 

3) визначення об’єктів та суб’єктів антикризового управління; 

4) формування антикризових цілей та відповідних їм завдань; 

5) розроблення альтернативних варіантів антикризових заходів; 
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6) оцінювання доцільності кожного варіанта антикризових заходів; 

7) оцінювання антикризової спроможності підприємства; 

8) вибір найбільш оптимального варіанта антикризових заходів; 

9) складання плану вжиття антикризових заходів; 

10) розроблення організаційних та мотиваційних механізмів вжиття 

антикризових заходів; 

11) вжиття антикризових заходів; 

12) контроль вжиття антикризових заходів; 

13) оцінювання успішності вжитих антикризових заходів; 

14) регулювальні дії; 

15) розроблення та вжиття реабілітаційних (профілактичних) 

антикризових заходів, вибір напряму подальшої діяльності підприємства 

[124]. 

На нашу думку такий інструментарій та така послідовність ставлять за 

мету подолання наслідків та негативного впливу ризиків та загроз, які вже 

призвели до кризи в діяльності підприємства. Ці дії не мають 

упереджувального характеру і не спрямовані на вчасне виявлення ризиків, 

загроз та проблем.  

Обмеженою в своїй дії є і система, запропонована О.  Гук,  який 

виокремлює наступні складові системи антикризового управління  

промисловим підприємством: прогнозування та моніторинг банкрутства, 

процедуру ліквідації підприємства, систему інформаційного забезпечення, 

управління ризиками та методи подолання банкрутства [33]. 

В. Піліпчук в роботі «Антикризове управління» виділяє сім основних 

підсистем процесу антикризового управління розширив межі антикризового 

управління шляхом виділення окремої підсистеми діагностики та 

прогнозування фінансового стану, але його система не включає виявлення, 

моніторинг та управління ризиків і загроз, що можуть спричинити кризу в 

діяльності підприємства: 

- підсистема діагностики та прогнозування фінансового стану; 
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- підсистема маркетингу,  що включає  в  себе  розробку  антикризової  

маркетингової  стратегії і тактики; 

- підсистема антикризової інвестиційної політики, яка включає в себе  

розробку ефективно інвестиційної програми; 

- підсистема управління персоналом; 

- підсистема виробничого менеджменту, яка охоплює управління  

техніко-технологічною стороною; 

- підсистема фінансово-економічного менеджменту, яка охоплює  

управління фінансовими ресурсами та грошовими потоками; 

- підсистема організаційно-управлінських заходів з ліквідації [91, с. 30-

31]. 

Л. Лігоненко було запропоновано модель процесу антикризового 

управління підприємством, яка передбачає проходження підприємством у 

процесі подолання кризи ряду послідовних етапів: 

1. Діагностика кризових явищ і загрози банкрутства підприємств, що 

має надати можливість сформувати необхідне аналітичне підґрунтя для 

подальшої роботи. 

2. Визначення мети і завдань антикризового управління, основними з 

яких можуть бути: виведення підприємства зі стану юридичного банкрутства; 

локалізація кризових явищ; фінансова стабілізація; запобігання повторенню 

кризи тощо. 

3. Визначення відповідальних за розробку і реалізацію антикризових 

процедур, встановлення їх повноважень стосовно розробки та впровадження 

антикризової програми. 

4. Оцінка часових обмежень процесу антикризового управління, які, як 

правило, визначаються часом, наявним у підприємства до порушення справи 

про банкрутство і адміністративного обмеження повноважень існуючого 

керівництва. 
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5. Оцінка ресурсного потенціалу антикризового управління та 

прийняття рішень про залучення необхідних для проведення антикризових 

заходів ресурсів зі сторони. 

6. Впровадження антикризової програми і контроль за її виконанням, 

своєчасне вжиття заходів щодо модернізації або коригування раніше 

розробленої політики (процедур, заходів) у зв’язку з непрогнозованими 

процесами у внутрішньому і зовнішньому середовищі, поведінці окремих 

суб’єктів. 

7. Розробка і реалізація профілактичних заходів, спрямованих на 

запобігання повторенню кризи, створення або модернізація основних 

елементів системи протидії банкрутству на рівні будь-якого підприємства 

[67, с. 83-84]. 

Зазначена модель, на нашу думку, має обмежену дію – навіть в п.4 цієї 

моделі зазначається необхідність оцінки часових обмежень процесу 

антикризового управління, а останній етап акцентований на запобігання 

повторенню кризи, створення або модернізація основних елементів системи 

протидії банкрутству на рівні підприємства. В той же час, модель не 

спрямована на упередження ризиків та загроз в діяльності промислового 

підприємства, хоча відомий факт, що кризу простіше попередити вчасно 

виявивши та уникнувши ризики та ймовірні загрози, не чекаючи коли вони 

призведуть до кризи, ніж виходити з кризи та долати її наслідки. 

З огляду на вищевикладене, а також на здійснений нами аналіз інших 

концепцій, моделей та методів антикризового управління діяльністю 

промислового підприємства ми вважаємо що на промисловому підприємстві 

повинна бути утворена система антикризового управління, яка діє на 

концептуально-методологічних положеннях, що були нами визначені вище. 

Сама ж система антикризового управління діяльністю промислового 

підприємства в широкому сенсі повинна представляти собою управлінську 

систему з чітко визначеним суб’єктом (власники та менеджери підприємства) 

та об’єктом (підприємство та його підрозділи), яка має комплексний 
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безперервний характер, не є обмеженою в часі, спрямована на упередження 

кризи шляхом управління ризиками діяльності підприємства. Елементами 

даної системи повинні бути: 

- підсистема планування та прогнозування діяльності промислового 

підприємства;  

- підсистема діагностики та виявлення ризиків та загроз діяльності 

промислового підприємства;  

- підсистема вимірювання ризиків та загроз діяльності промислового 

підприємства;  

- підсистема контролю; 

- підсистема моніторингу. 

 

   

1.3. Методологія аспектів стратегічного управління діяльністю 

промислових підприємств  

 

Стратегічне управління є необхідною передумовою якісного 

планування та ефективної діяльності підприємства в довгостроковій 

перспективі. За твердженням член-кореспондента Національної академії наук 

України В. Мікловда впровадження стратегічного управління  є необхідною 

умовою ефективного і стабільного функціонування підприємництва, це 

передбачає, що розробка стратегічних підходів до розвитку підприємництва 

функціонально спрямована на забезпечення його динамічного розвитку та, 

відповідно, розвитку підприємству довгостроковому періоді [78]. До 

основних переваг промислових підприємств, які мають орієнтацію на  

стратегічне управління, необхідно віднести такі: 

1) зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, що відбуваються, 

а також факторів «невизначеності майбутнього»; 
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2) можливість враховувати об’єктивні (зовнішні та внутрішні) фактори, 

що формують зміни, зосередитись на вивченні цих факторів, сформувати 

відповідні інформаційні банки; 

3) можливість отримати необхідну базу для прийняття стратегічних i 

тактичних рішень; 

4) полегшити роботу із забезпечення довго- та короткострокової 

ефективності та прибутковості; 

5) можливість зробити організацію більш керованою, оскільки за 

наявності системи стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті 

результати з поставленими цілями, конкретизованими у вигляді планових 

завдань; 

6) можливість встановлення системи стимулювання для розвитку 

гнучкості та пристосованості організації та окремих її підсистем до змін; 

7) забезпечення динамічності змін через прискорення практичних дій 

щодо реалізації стратегічних планів на основі відповідної системи 

регулювання, контролю та аналізу; 

8) створення виробничого потенціалу та системи зовнішніх зв’язків, що 

можуть адаптуватися до змін і дають можливість досягти майбутніх цілей 

[136, с. 14]. 

Перевагами стратегічного мислення в аспекті керівництва та 

менеджменту підприємства за В. Немцовим та Л. Довгань є: 

- в процесі стратегічного менеджменту відбувається підпорядкування 

всієї діяльності ключовому аспекту стратегії: що ми намагаємося робити і 

чого домагаємося; 

- керівництво підприємства в процесі стратегічного управління більш 

чітко реагує на зміни внутрішнього середовища та навколишнього оточення, 

на можливості та загрози; 

- менеджери здійснюють оцінку альтернативних варіантів капітальних 

вкладень і розвитку персоналу, що надає можливості передислокації ресурсів 

у стратегічні зони і стратегічні проекти розвитку підприємства; 
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- стратегічне управління виступає об’єднуючим чинником для 

прийняття рішень всіма керівниками підприємства, сприяє консолідованості 

управлінського персоналу підприємства; 

- стратегічне управління створює середовище, яке сприяє активному 

керівництву [84]. 

За твердженням Ю. Кунах розвиток стратегічного управління 

розпочався в 50-х роках минулого сторіччя в американських корпораціях, які 

перебували в кризовому стані через зростання глобалізації, конкуренції та 

науково-технічного прогресу [63]. Все це призводило до ускладнення 

управлінських завдань і вимагало пошуку нових ефективних засад 

управління діяльністю промислових підприємств.  

Альтернативою діючій на той час концепції управління діяльністю 

промислових підприємств стала теорія стратегічного управління й 

планування, що набула свого визначення завдяки американським науковцям 

Д. Шенделу та К. Хаттену, які у своїй статті «Бізнес-стратегія або 

стратегічний менеджмент: широкий погляд на нові дисципліни» 1972 року 

вперше ввели у науковий обіг дефініцію «стратегічне управління» [162], що 

стало також і додатковим поштовхом для розвитку та становлення такої 

окремої самостійної дисципліни в науці як «стратегічне управління». 

Серед чинників, які сприяли розвитку стратегічного планування у 60-

80-х роках минулого сторіччя, Дж. Стайнер в своїй праці «Політика 

управління та стратегія» визначає наступні:   

 зростання розмірів підприємств завдяки підвищенню комплексності 

та багатопрофільності їх діяльності; 

 розвиток науково-технічного прогресу; 

 використання керівництвом підприємств зв’язків з іншими 

організаціями; 

 зростання конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках внаслідок 

заповнення ринків; 
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 розвиток методології та інструментарію планування діяльності 

підприємств; 

 поява та наявність необхідної електронно-обчислювальної техніки і 

кваліфікованих кадрів; 

 досягнення лідируючих позицій підприємствами, які більше уваги 

приділяли стратегічному плануванню [164]. 

Важливим кроком в розвитку стратегічного управління стала 

конференція 1971 року, що мала місце у Пітсбурзі (США). Під час цієї 

конференції, учасниками якої були науковці та менеджери промислових 

підприємств і корпорацій, були здійснені перші висновки, які засвідчували 

результативність підходу стратегічного управління діяльністю компаній, а 

також визначено подальші основні напрями розвитку процесу стратегічного 

управління. Вважається, що саме з цього часу відбувся розподіл між 

оперативним (основним призначенням якого є використання вже існуючої 

стратегічної позиції організації для досягнення конкретних тактичних цілей) 

та стратегічним управліннями, основні відмінностями між яких визначаються 

за такими основними критеріями: 

- цільова орієнтація; 

- спосіб досягнення цілей; 

- основи системи управління; 

- фактор часу; 

- рівень прийняття рішень; 

- рівень невизначеності; 

- ступінь складності; 

- обсяг і якість інформації  

та інші. 

Як видно, за час розвитку галузі наукових досліджень «стратегічне 

управління» вона пройшла декілька етапів і залежно від особливостей 

світової економіки та економік окремих країн, різноманітних галузей 
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економіки, особливостей економічної думки змінювалися і погляди на сам 

процес стратегічного управління. Здійснений нами аналіз етапізації процесу 

розвитку теорії стратегічного управління (табл. 1.5), що запропонований 

різними науковцями, дозволяє стверджувати, що переважно вони 

дотримуються однакових поглядів і виділяють більш-менш однакові часові 

інтервали етапів, основними особливостями яких є: 

1-й етап – операційний контроль та управління на основі контроля за 

виконанням; 

2-й етап – стратегічне планування та управління на основі 

екстраполяції; 

3-й етап – управління стратегічними можливостями та управління на 

основі передбачення змін; 

4-й етап – управління проблемами в реальному вимірі часу та 

управління на основі гнучких/надзвичайних рішень. 

Такий тривалий період становлення та розвитку теорії стратегічного 

управління (майже 70 років) мав безпосередній вплив і на визначення 

сутності самої категорії «стратегічне управління» (табл. 1.6), яке надавалось 

науковцями у різні часи. Слід також зважити на зміни світової економіки, 

поширення глобалізації, світові фінансові кризи, утворення нових сфер 

економіки тощо, що безпосередньо впливали і на сутність визначення 

категорії «стратегічне управління», яке розроблялось різними науковцями та 

іншими фахівцями з даного питання. Окремо необхідно наголосити на 

обмеженості поглядів різних науковців, що пов’язано з обмеженістю 

здійснюваного ними дослідження, результатом цього стають визначення, в 

яких здійснюється акцент на певних специфічних рисах стратегічного 

управління, яких за Г. Мінцбергом аж цілих п’ять: стратегічне управління як 

план – керівництво, орієнтир або напрямок розвитку, дорога із сьогодення в 

майбутнє; стратегічне управління як прийом – особливий «маневр», що 

робиться з метою перехитрити суперника або конкурента; стратегічне 

управління як паттерн (принцип поведінки, стійка схема дій) з урахуванням 
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поведінки в минулому; стратегічне управління як позиція, а саме 

розташування певних товарів (послуг) на конкретних ринках; стратегічне 

управління як перспектива, тобто основний спосіб дії організації [79, с.16]. 

При наданні та аналізі сутності визначення категорії «стратегічне 

управління» слід також враховувати, що стратегічне управління 

підприємством являє концепцію, якій притаманні наступні характерні 

особливості: 

1) базується на певному поєднанні теорій менеджменту стосовно 

діяльності підприємства (зокрема на системному та ситуаційному аналізі, 

цільовому та інноваційному підходах до управління тощо); підприємство при 

цьому розглядається як відкрита соціально-економічна та матеріально-

речовинна система. Використання тільки однієї із зазначених засад не дає 

змоги досягти потрібних результатів – розвитку підприємства в 

довгостроковій перспективі; 

2) орієнтує на вивчення умов, в яких функціонує підприємство. Завдяки 

цьому вдається створювати адекватні наявним умовам системи стратегічного 

управління, що відрізнятимуться одна від одної залежно від особливостей 

підприємства та характеристик зовнішнього середовища; 

3) концентрує увагу на необхідності збору та застосування баз 

стратегічної інформації. Аналіз, інтерпретація та застосування інформації для 

прийняття стратегічних рішень дають змогу визначити зміст та послідовність 

дій щодо змін на підприємстві завдяки зменшенню невизначеності ситуації; 

4) допомагає прогнозувати наслідки рішень, що приймаються, 

впливаючи на ситуацію відповідним розподілом ресурсів, встановленням 

ефективних зв’язків та формуванням стратегічної поведінки персоналу; 

5) передбачає застосування певних інструментів і методів розвитку 

підприємств (цілей, «дерева цілей», стратегій, «стратегічного набору», 

стратегічних планів, проектів і програм, стратегічного планування та 

контролю тощо); 
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Таблиця 1.5 

Етапи розвитку теорії стратегічного управління 

Автори Етапи 
І. Ансофф 

[2] 

Роки 1900 – 1960 

рр. 

1960 – 1970  

рр. 

1970 – 1980  

рр. 

1980 р. – теп.час 

Сутність 

етапу 

Реактивна 

(чандле-

ровська) 

адаптація 

Стратегічне 

планування 

Управління 

стратегічними 

можливостями 

Управління проблемами в 

реальному вимірі часу 

В. Катькало 

[51] 

Роки 1960 – 1970 

рр.  

кінець 1970-х 

рр. – 1980-ті рр. 

кінець 1980-х  

– 1990-ті рр. 

початок 2000-х рр. – теп.час 

Сутність 

етапу 

Концепція 

стратегії 

Корпора-

тивна 

стратегія 

Стратегічне 

планування 

Концепція 

стратегічного 

управління 

Ефективність 

стратегій 

Типові 

конкурентні 

стратегії 

Зовнішній 

контроль фірми 

Фундамен-

тальні проб-

леми теорії 

стратегій 

Ресурсна 

база фірми 

Ключові 

компетенції 

Динамічні 

здатності 

Стратегічні інновації в 

новій економіці 

Управління знаннями 

Мережева організація 

А. Гапоненко 

[27] 

Роки 1900 – 1950 

рр. 

1951 – 1960  

рр. 

1961 – 1980  

рр. 

1980 р. – теп.час 

Сутність 

етапу 

Управління  

на основі 

контроля за 

виконанням 

(постфактум) 

Управління на 

основі екстра-

поляції, коли  

майбутнє можна 

передбачити за 

допомогою 

екстраполяції 

минулого 

Управління  

на основі 

передбачення 

змін 

Управління на основі 

гнучких/надзвичайних 

рішень 

О. Востряков, 

О. Гребешкова 

[112] 

Роки 1920 – 1930 

рр. 

1950 – 1960  

рр. 

1960 – 1970  

рр. 

1970 – 2000  

рр. 

2000 р. – 

теп.час 

Сутність 

етапу 

Складання 

щорічних 

бюджетів 

Операційний 

контроль 

Функціо-

нальний 

фокус 

Планування 

зростання 

Аналіз оточення 

Багаторічні 

прогнози 

Розміщення 

ресурсів 

Адекватне 

реагування на 

зміни ринку і 

конкуренції 

Оцінка 

стратегічних 

альтернатив 

Динамічне 

розміщення 

ресурсів 

Установлення 

цілей та визна-

чення шляхів 

їх досягнення 

на основі 

сильних та 

слабких 

аспектів 

підприємств з 

урахуванням 

можливостей і 

загроз, що 

виникають в 

оточенні 

Створення 

стратегічних 

здатностей, 

необхідних 

для переваг 

на ринках 

майбутнього

Управління 

ресурсами 

для досяг-

нення стій-

ких кон-

курентних 

переваг 

Управління 

змінами 

 

Джерело: складено автором на підставі [2; 27; 51; 112] 
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6) створює передумови для створення такої системи управління, яка дає 

змогу функціонувати організації у стратегічному режимі, що, у свою чергу, 

забезпечує її існування в довгостроковій перспективі тощо [97]. 

А. Зуб та Ю. Ліпець стверджують, що всі дефініції стратегічного 

управління можно звести до одному з трьох підходів або їх комбінації:  

1. Аналіз оточення, що акцентує увагу на параметрах організаційного 

оточення.  

2. Цілі і засоби, що ґрунтуються на визначенні довгострокових цілей 

організації та шляхів їх досягнення.  

3. Дієвий підхід, що ставить основною задачею діяльність з реалізації 

стратегії [43; 69].  

І. Райковська пропонує таке трактування підходів до розуміння 

сучасного стратегічного управління:  

1. Процесний підхід (передбачає тлумачення стратегічного управління  

як  процесу управління з метою здійснення місії підприємства за допомогою 

взаємодії його із зовнішнім середовищем);   

2. Цільовий підхід (орієнтація на цілі і засоби, що ґрунтуються на 

визначенні довгострокових цілей підприємства і шляхів їх досягнення);  

3. Комплексний підхід, що ставить основним завданням здійснення 

реалізації управлінських рішень на основі використання стратегії 

підприємства з урахуванням можливості її динамічного оновлення, що 

забезпечує конкурентні переваги [101]. 

Здійснений нами аналіз визначень сутності категорії «стратегічне 

управління» дозволяє виділити такі основні підходи, які використовувались 

при розробці визначення: 

- стратегічне управління як підсистема менеджменту організації; 

- стратегічне управління як вид діяльності; 

- стратегічне управління як план; 

- стратегічне управління як процес, інтелектуальний процес, процес 

встановлення зв'язку організації з її оточенням тощо; 
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- стратегічне управління як комплекс заходів, методів, 

інструментарію тощо; 

- стратегічне управління як стратегія організації 

та інші. 

 

Таблиця 1.6 

Огляд визначень сутності категорії «стратегічне управління» 

Автор Сутність визначення 

Д. Шендел та  

К. Хаттен 

Стратегічне управління – це процес визначення зв’язку 

організації з її оточенням, який полягає в реалізації обраних 

цілей та спробах досягати бажаного стану взаємин з оточенням 

за допомогою розподілу ресурсів, що дозволяє ефективно й 

результативно діяти організації та її підрозділам [162] 

Дж. Пірс та  

Р. Робертсон 

Стратегічне управління – це набір рішень та дій з формулювання 

й виконання стратегій, які розробляють для того, щоб досягати 

мети організації» [160] 

З. Шершньова Стратегічне управління – це реалізація концепції, в якій 

поєднується цільовий, системний, ситуаційний та інтегральний 

підходи до діяльності підприємства, що дає змогу 

встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявним 

потенціалом та приводити їх у відповідність з останнім, 

розробляючи та реалізуючи стратегічний набір [138] 

І. Писаревський,  

О. Тищенко,  

М. Поколодна, 

Н. Петрова 

Стратегічне управління – це реалізація концепції, в якій 

поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності 

підприємства, що дає можливість встановлювати цілі розвитку, 

порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) 

підприємств та приводити їх у відповідність шляхом розробки та 

реалізації системи стратегій («стратегічного набору») [92, с.74]. 

О. Віханський Стратегічне управління – це таке управління організацією, яке 

спирається на людський потенціал як на основу організації, 

орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює 

гнучке  регулювання і своєчасні зміни в організації, що 

відповідають викликам з боку оточення і дозволяють досягати 

конкурентних переваг, які дозволяють організації виживати і 

досягати своєї мети в довгостроковій перспективі [21] 

А. Томпсон,  

Дж. Стрикленд 

Стратегічний управління – це план  управління фірмою, 

спрямований  на зміцнення її позицій, задоволення споживачів і 

досягнення поставлених цілей [123] 

Ю. Кунах Стратегічне управління – це процес прийняття управлінських 

рішень, заснований на розробці і реалізації стратегичічних 

документів [63] 
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Продовження таблиці 1.6 

Є. Ромашова Стратегічне управління – це процес управління організацією, 

який включає розробку місії, довгострокових цілей організації 

та аналіз середовища управління, систематичне формування та 

корегування стратегії, її гнучку реалізацію у відповідності до 

змін оточення та контроль відповідності та контроль 

відповідності досягнутих результатів запланованим цілям [106] 

М. Саєнко Стратегічне управління – це вид діяльності, пов’язаний з 

організацією безперервного процесу розробки, коректування і 

впровадження набору стратегій на підприємстві задля 

забезпечення конкурентностійкості, майбутньої прибутковості 

та досягнення інших стратегічних цілей в умовах ринкової 

нестабільності середовища, особливо зовнішнього, з 

врахуванням його стрімких змін, загроз і можливостей, а також 

сильних і слабких сторін підприємства 

Х. Віссема Стратегічне управління – це не тільки стиль управління, 

орієнтований у майбутнє і на конкуренцію, але передусім, 

процес, що охоплює комунікацію, інформацію, прийняття 

рішень та планування, в якому керівники, функціональні та 

лінійні менеджери разом установлюють конкретні цілі і 

виробляють способи їх досягнення [20] 

Джерело: складено автором 

 

На нашу думку, стратегічне управління – це процес управління 

підприємством, спрямований на досягнення стратегічних цілей у 

довгостроковій перспективі.  

Що стосується самого управлінського процесу, то, на думку Г. 

Мінцберга, стратегічне управління виражається у п’яти функціях: 

1. Планування стратегії. 

2. Організація виконання стратегічних планів. 

3. Координація дій з реалізації стратегічних завдань. 

4. Мотивація на досягнення стратегічних результатів. 

5. Контроль процесу виконання стратегії [79, с. 29]. 

В працях різних науковців можна знайти різний рівень деталізації 

завдань та етапів самого процесу стратегічного управління, які можуть 

суттєво відрізнятись і за своєю сутністю. Так, А. Томпсон і Дж. Стрікленд у 
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свої праці «Стратегічний менеджмент» виділяють п’ять основних постійно 

реалізованих завдань стратегічного менеджменту: 

- формування стратегічної візії та місії організації; 

- визначення цілей; 

- розробка стратегії досягнення цілей; 

- упровадження і реалізація стратегії; 

- оцінка роботи, вивчення нових тенденцій і коригування цілей 

підприємства [123]. 

М. Мескон виділяє наступні 7 етапів процесу стратегічного управління:  

• вибір місії фірми;  

• формулювання цілей фірми; 

• управлінське обстеження внутрішніх сильних і слабких сторін; 

• вибір стратегії;  

• реалізація стратегії;  

• управління і планування, реалізація і контроль реалізації 

стратегічного плану;  

• оцінка стратегії [75]. 

Дещо відмінний перелік взаємопов’язаних етапів пропонує Л. Довгань: 

розроблення місії організації; визначення її цілей; оцінка та аналіз 

зовнішнього і внутрішнього середовища; визначення типу розвитку 

підприємства; вибір стратегії, її реалізація та оцінка [113, с. 18]. На нашу 

думку визначення місії підприємства повинно здійснюватися на етапі його 

утворення, а не як етап процесу стратегічного управління, і в межах даної 

місії повинно здійснюватися стратегічне управління. 

Відомі вітчизняні науковці в галузі «стратегічного управління» 3. 

Шершньова і С. Оборська пропонують такі етапи стратегічного управління 

підприємством:  

- концепція (підприємства, управління);  

- аналіз (ретроспективний, зовнішнього середовища, внутрішнього  

середовища, конкурентоспроможності підприємства);   
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- діагноз (сильних і слабких сторін підприємства);   

- прогноз (змін внутрішнього і зовнішнього середовища);  

- формування цілей підприємства;  

- вибір стратегії (загальної, ділових, функціональних);  

- розробка системи планів, проектів і програм розвитку підприємства;  

- формування забезпечуючих підсистем (організаційного, фінансового, 

інформаційного, соціально-психологічного забезпечення); 

- стратегічний контроль [136]. 

Колектив науковців, авторів монографії «Майбутнє України: стратегія 

поступу» виділяє дещо інші етапи процесу стратегічного управління: 

Перший етап: поглиблене вивчання стану середовища та цільової 

орієнтації обраної стратегії. На даному етапі вирішуються наступні завдання: 

з’ясування сутності висунутих цілей, обраних напрямів, їх коректності й 

відповідності один одному, а також стану середовища; доведення ідеї 

стратегічного плану до суспільства з метою підготовки умов для його 

залучення в процес реалізації стратегії. 

Другий етап: розробка комплексу заходів з ефективного використання 

наявних ресурсів. На цьому етапі проводиться оцінка ресурсів, їх розподіл та 

приведення у відповідність із стратегією, що реалізується. Для цього 

складаються спеціальні програми, виконання яких повинне сприяти розвитку 

ресурсного потенціалу території. 

Третій етап: ухвалення керівництвом рішення щодо внесення змін у 

діючу організаційну структуру. 

Четвертий етап: проведення змін, без яких неможливо починати 

реалізовувати стратегію.  

П’ятий етап: корегування стратегічного плану, якщо цього вимагають 

обставини [71, c.175–183]. 

На нашу думку, здійснення 3-го та 4-го етапів зазначеного 

стратегічного управління вимагають певного часу та є доволі суттєвими для 
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підприємства, що може спричинити новий перегляд стратегії після їх 

запровадження і даний процес може повторюватись.  

Всі вищезазначені функції та етапи мають право на існування, адже 

вони розраховувались та визначались виходячи з поставлених перед 

науковцями завдань та цілей. На підставі здійсненого нами аналізу 

теоретичних засад стратегічного управління, практичного досвіду та 

результатів діяльності промислових підприємств, власного визначення 

дефініції «стратегічне управління»  нами було побудовано власну модель 

стратегічного управління із виділенням таких трьох послідовних етапів, 

кожен з яких передбачає цілий ряд дій (рис. 1.1): 

- стратегічне планування; 

- реалізація стратегії; 

- стратегічний контроль. 

Перевагами промислових підприємств, які орієнтовані на стратегічне 

управління власною діяльністю відносять:  

- зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, що 

відбуваються, а також чинників "невизначеності майбутнього";  

- можливість враховувати об'єктивні (зовнішні та внутрішні) 

чинники, що формують зміни, зосередитися на їх вивченні; сформувати 

відповідні інформаційні банки;  

- можливість отримання необхідної бази для прийняття 

стратегічних і тактичних рішень;  

- полегшення роботи із забезпечення довго- та короткотермінової 

ефективності та прибутковості;  

- збільшення керованості підприємства, оскільки за наявності 

системи стратегічних планів можливим є порівняння досягнутих результатів 

з поставленими цілями, конкретизованими у вигляді планових завдань;  

- можливість впровадження системи стимулювання для розвитку 

гнучкості та пристосованості підприємства та окремих його підсистем до 

змін [115, с. 68]. 
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Рис. 1.1. Модель стратегічного управління промисловим 

підприємством. 

 

Джерело: складено автором 
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Стратегічне планування: 

- визначення мети і цілей підприємства; 

- аналіз зовнішніх та внутрішніх 

середовища та факторів; 

- вибір стратегії та варіативних сценаріїв 

розвитку подій; 

- розробка довгострокового стратегічного 

плану; 

- розробка оперативних та тактичних 

планів, завдань та орієнтирів. 

 

Реалізація стратегії: 

- утворення механізмів та інструментарію для 

реалізації стратегії за допомогою всіх 

елементів управлінського процесу: 

 організаційне управління 

(організаційна структура, персонал, 

тощо); 

 інформаційні системи; 

 технології; 

 фінансовий менеджмент; 

 маркетинг. 

- досягнення стратегічних цілей. 

Стратегічний контроль: 

- вимірювання та оцінка виконання 

стратегічних та оперативних планів; 

- порівняння результатів вимірювання з 

орієнтирами, виявлення розбіжностей 
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Здійснений нами аналіз сутності та засад здійснення стратегічного 

управління дозволив нам визначити можливості та переваги стратегічного 

управління для промислового підприємства, однак, слід зважати, що 

стратегічне управління не є панацея або універсальний метод управління. 

Стратегічне управління має свої обмеження, що час від час випливають на 

поверхню при дослідженні банкрутств промислових підприємств, концернів 

тощо, які здійснюють управління своєю діяльністю на стратегічних засадах. 

Серед головних таких обмежень необхідно виділити такі: 

- відбувається постійна зміна економічного середовища і доволі 

складно побудувати точну та детальну візію майбутнього для 

використання її в своїх планах;  

- розвиток комп’ютерних технологій та сфер, які пов’язані з ними, 

призводить до зміни пріоритетів споживачів, що вносить суттєві 

зміни в діяльність цілих галузей економіки, створюючи нові та 

кардинально змінюючи діючі; 

- в стратегічному управлінні неможливо передбачити всі можливі 

ситуації та проблеми, які можуть виникнути під час діяльності 

промислового підприємства в довгостроковій перспективі, та 

запропонувати універсальний інструментарій для його вирішення; 

- похибки та недоліки, що допущені на етапі планування в частині 

визначення місії, цілей та напрямів розвитку можуть коштувати 

підприємству та його власникам не лише значними витратами та 

збитками, а й втратою самого підприємства. 

В доповнення до виділених нами обмежень, що супроводжує процес 

стратегічного управління, слід додати й такі, які запропоновані Ж. Чухлатою: 

- Система стратегічного управління – це певна філософія чи ідеологія 

бізнесу, що не повинна зводитися до набору формалізованих правил,  

процедур і схем. При розробці стратегії необхідне поєднання інтуїції і  

мистецтва, високого професіоналізму і творчості менеджерів і залучення  

всіх працівників до реалізації стратегії.  
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- Для  впровадження  системи стратегічного управління необхідні 

великі витрати часу та ресурсів, треба також створити спеціальний  

підрозділ, що буде відповідати за всі питання, пов’язані зі стратегічним  

аналізом і простим моніторингом зовнішнього середовища, розробкою і 

виконанням стратегії.  

- За стратегічного управління часто забагато уваги приділяють  

стратегічному плануванню. Проте розробка стратегічного плану не настільки 

важлива. Головне – це реалізація  стратегічного плану, проведення змін, що 

призводить до опору  персоналу  та  відбувається  зі значними складнощами 

[134]. 

Окремо необхідно наголосити на поширенні та утворенні нових ризиків 

та загроз, кризових явищ в світовій економіці та їх зростаючій частоті, які 

набувають нових форм в умовах глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу і 

світової економіки, що вимагає внесення змін та перегляду окремих засад 

стратегічного управління промисловими підприємствами, надання їм більш 

антикризового та гнучкого характеру. 

 

Висновки до розділу 1 

У результаті аналізу сутності та змісту загроз та ризиків в діяльності 

промислового підприємства, теоретико-методологічних особливостей та 

засад антикризового управління його діяльністю, а також на підставі 

дослідження методологічних аспектів стратегічного управління діяльністю 

промислового підприємства отримані такі висновки. 

1. Підприємницька діяльність завжди супроводжується різноманітними 

загрозами та ризиками. Залежно від виду економічної діяльності 

підприємства відповідно можуть різнитись загрози та ризики, з якими воно 

стикається повсякденно або час від часу. 

2. В сучасній науці також немає єдиної точки зору і щодо того, що є 

первинним: ризик чи загроза, що спричинило поділ науковців на два табори: 

перші вважають що первинним є загроза, другі вважають, що первинним є 
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ризик. На підставі дослідження наукового доробку з даного питання ми 

дійшли висновку, що загроза є вторинною порівняно з ризиком і випливає з 

нього. У підтвердження такої нашої позиції слід зазначити таке: ризик в 

діяльності будь-якого підприємства присутній завжди і має постійний 

характер, в той час як загроза, як правило, має непостійний характер і може 

виникати за певних умов, обставин або чинників. 

3. За результатами розгляду визначень сутності дефініції «загроза» 

необхідно зазначити, що найбільш поширеними напрямами визначення її 

сутності є такі: загроза як явище або чинник небезпеки; загроза як 

тимчасовий небезпечний стан, розвиток подій або стадія в діяльності 

підприємств; загроза як ймовірність або умови, що спричиняють збитки або 

іншу шкоду підприємству.  

4. Підсумовуючи здійснений аналіз запропонованих різними 

науковцями класифікації загроз, автором здійснено такі висновки: по-перше, 

загрози можуть мати зовнішнє та внутрішнє походження; по-друге, загрози 

можуть суттєво змінюватись з часом під впливом різноманітних чинників; 

по-третє, загрози можуть змінюватись залежно від рівня економічного 

розвитку та стану економіки держави; по-четверте, загрози є різними для 

різних видів економічної діяльності, можуть змінюватися залежно від 

спеціалізації підприємств; по-п’яте, першоджерелом, що призводить до 

появи та прояву загроз, є ризики. 

5. Автором досліджено трактування таких понять, як «загроза» та 

«ризик» і надано власні тлумачення цих понять: 

- загроза – це потенційна ймовірність збоїв у нормальному 

функціонуванні підприємства, досягненні поставлених цілей; 

- ризик – це невизначеність, яка спричиняє потенційну ймовірність 

відхилення від запланованих цілей та очікуваних результатів.  

6. За результатами дослідження, а також для можливості та найбільшої 

зручності ефективного практичного застосування ризиків здійснена їх 

класифікація з поділом за такими ознаками: за джерелом походження 
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(внутрішні та зовнішні), за сферою походження (виробничі, фінансові, 

комерційні, законодавчі, юридичні), за характером впливу (прості; 

комплексні (складні)). 

7. Доведено, що антикризове управління стало необхідною 

передумовою забезпечення нормального безперебійного функціонування 

будь-якого промислового підприємства. Можливість швидкого 

розповсюдження кризових явищ в світі, поширення складних ризиків та 

глобалізація світової економіки призвели до того, що для забезпечення 

нормального безперебійного функціонування промислового підприємства 

його власники та керівники повинні в процесі управління повинні 

дотримуватись принципів антикризового управління, яке стає необхідною 

умовою існування в умовах сучасного нестабільного світу. 

8. Встановлено, що антикризове управління є багатогранним, 

багатовимірним процесом, засади якого можуть змінюватися з часом з 

урахуванням розвитку економічної думки, особливостей розвитку світової 

економіки або економіки окремої країни, де здійснює свою діяльність 

промислове підприємство, стану розвитку технологій тощо. На сьогодні 

найбільш актуальним завданням антикризового управління промислового 

підприємства є постійний моніторинг ризиків діяльності з метою 

упередження кризи та її недопущення. Це також позитивно впливає і на 

рівень конкурентоспроможності промислового підприємства.   

9. На підставі здійсненого дослідження визначень дефініції 

«антикризове управління» зроблено висновок про неможливість розробки 

визначення, яке б задовольняло і було прийнятним для всіх науковців та 

досліджень даного питання. Це також зумовлює і широкий перелік аспектів, 

за якими розглядається дефініція «антикризове управління», серед яких 

основними є такі: антикризове управління як процес, система або складова 

процесу управління; антикризове управління як певна сукупність форм, 

методів, механізмів та інструментарію антикризового характеру; антикризове 

управління як механізм уникнення банкрутства; антикризове управління як 
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дії менеджерів або частина загальної системи менеджменту; антикризове 

управління як мікроекономічна категорія; антикризове управління як 

кваліфікований і професійний управлінський персонал тощо. 

10. Здійснений нами аналіз визначень дефініції «антикризове 

управління» дозволяє нам виділити таку їх особливість, що вони спрямовані 

на подолання та упередження криз. Але, зважаючи на те, що первинними в 

діяльності будь-якого підприємства є ризики, нами розроблено власне 

тлумачення даного поняття, за яким антикризове управління 

підприємством – це певна сукупність управлінського інструментарію 

процесу стратегічного управління підприємством, який орієнтований на 

упередження негативного впливу ризиків та загроз на діяльність 

підприємства та підтримання його стійкого та стабільного стану 

протягом всього періоду функціонування. 

11. На підставі здійсненого дослідження ми прийшли висновку, що 

організація антикризового управління промисловим підприємством повинна 

будуватись на таких концептуально-методологічних положеннях: 

по-перше, антикризове управління підприємством повинно бути 

системним процесом, що узгоджений з іншими управлінськими процесами та 

принципами, в тому числі з принципами корпоративного управління; 

по-друге, антикризове управління підприємством повинно бути 

складовою процесу стратегічного управління підприємством; 

по-третє, антикризове управління підприємством повинно бути 

орієнтоване і на вирішення оперативних завдань діяльності підприємства; 

по-четверте, антикризове управління підприємством повинно бути не 

обмеженим в часі безперервним процесом; 

по-п’яте, антикризове управління підприємством повинно бути 

орієнтоване на упередження негативного впливу ризиків та загроз на 

діяльність підприємства як внутрішніх, так і зовнішніх. 

Сама ж система антикризового управління діяльністю промислового 

підприємства в широкому сенсі повинна представляти собою управлінську 
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систему з чітко визначеним суб’єктом (власники та менеджери підприємства) 

та об’єктом (підприємство та його підрозділи), яка має комплексний 

безперервний характер, не є обмеженою в часі, спрямована на упередження 

кризи шляхом управління ризиками діяльності підприємства. Елементами 

даної системи повинні бути: підсистема планування та прогнозування 

діяльності промислового підприємства; підсистема діагностики та виявлення 

ризиків та загроз діяльності промислового підприємства; підсистема 

вимірювання ризиків та загроз діяльності промислового підприємства; 

підсистема контролю; підсистема моніторингу. 

12. Стратегічне управління є необхідною передумовою якісного 

планування та ефективної діяльності підприємства в довгостроковій 

перспективі, а його впровадження є необхідною умовою ефективного і 

стабільного функціонування підприємництва, це передбачає, що розробка 

стратегічних підходів до розвитку підприємництва функціонально 

спрямована на забезпечення його динамічного розвитку та, відповідно, 

розвитку підприємству довгостроковому періоді. 

13. Здійснений нами аналіз визначень сутності категорії «стратегічне 

управління» дозволяє виділити такі основні підходи, які використовувались 

при розробці визначення: стратегічне управління як підсистема менеджменту 

організації; стратегічне управління як вид діяльності; стратегічне управління 

як план; стратегічне управління як процес, інтелектуальний процес, процес 

встановлення зв'язку організації з її оточенням тощо; стратегічне управління 

як комплекс заходів, методів, інструментарію тощо; стратегічне управління 

як стратегія організації та інші. На нашу думку, стратегічне управління – це 

процес управління підприємством, спрямований на досягнення 

стратегічних цілей у довгостроковій перспективі. 

14. На підставі здійсненого нами аналізу теоретичних засад 

стратегічного управління, практичного досвіду та результатів діяльності 

промислових підприємств, власного визначення дефініції «стратегічне 

управління»  нами було побудовано власну модель стратегічного управління 
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із виділенням таких трьох послідовних етапів, кожен з яких передбачає цілий 

ряд дій: стратегічне планування; реалізація стратегії; стратегічний контроль. 

14. Виділено переваги та обмеження промислових підприємств, які 

орієнтовані на стратегічне управління власною діяльністю. Зазначено, що 

стратегічне управління не є панацея або універсальний метод управління. 

Наголошено на поширенні та утворенні нових ризиків та загроз, кризових 

явищ в світовій економіці та їх зростаючій частоті, які набувають нових форм 

в умовах глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу і світової економіки, що 

вимагає внесення змін та перегляду окремих засад стратегічного управління 

промисловими підприємствами, надання їм більш антикризового та гнучкого 

характеру.  

  Основні результати першого розділу опубліковані в працях: [141; 142; 

146; 147]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ 

 

2.1. Аналіз функціонування економіки України та її суб’єктів в 

кризові періоди 

 

Промисловий  сектор  України  виступає  важливим 

системоутворюючим чинником економічного розвитку країни, який тим чи 

іншим  чином  позначається  на  всіх  інших  її  сферах  і  галузях.  На  

підприємствах промислового комплексу працевлаштовано більше, ніж 3 млн. 

осіб. Промислове виробництво формує п’яту частину доданої вартості, а 

також більшу  половину  експортного  потенціалу  держави.  В  сучасних  

тяжких зовнішньоекономічних  умовах  саме  промисловий  комплекс  

виступає головним чинником «виживання» України. 

В економіці України роль промисловості – її наймасштабнішого 

сектора – залишається ведучою. Слід відзначити, що приблизно третина  

основних засобів виробництва, безпосередньо зайнятих в економіці,  

сконцентрована саме в цій галузі. Сьогоднішня ситуація – дуже неординарна, 

але при всій її складності, промислове виробництво є одним з основних 

джерел оплати праці найманих  працівників,  реальних  прибутків  

підприємців,  валютних  і  податкових надходжень держави.  

Головними  факторами,  які  визначають  конкурентоспроможність 

промисловості в Україні, є:  

1) потужний сировинний потенціал;   

2) належне географічне розташування, що визначається 

безпосередньою близькістю до ринку Європейського Союзу та СНД;  

3)  порівняно  незначна  частка  затрат  на  оплату  праці  в  собівартості 

продукції промисловості;  
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4)  величезний  нереалізований  потенціал  внутрішнього  попиту  на 

продукцію промисловості [117].  

Загальний  стан  галузі  в  цей  час  має  характер  деіндустріалізації,  

що пов’язано з суттєвим зменшенням внесків (майже  вдвічі)  промисловістю  

в економіку держави; структурною застарілістю виробництва;  

технологічною відсталістю; збанкротуванням та закриттям 

високотехнологічних підприємств; зношеністю основного капіталу; 

загальмовуванням відтворювальних процесів;  хронічного дефіциту 

інвестиційних ресурсів [44]. Все це вимагає перегляду та вдосконалення 

засад діяльності вітчизняних промислових підприємств, надання їм 

антикризового характеру.  

Для визначення ефективності антикризового управління діяльністю 

промислового підприємства вважаємо за необхідне першочергово здійснити 

аналіз діяльності вітчизняних промисловості та промислових підприємств на 

підставі основних показників їх діяльності із здійсненням акценту на кризові 

періоди в економіці України. В 20-му сторіччі вітчизняна економіка 

пережила дві значні кризи, при  цьому, вже після першої з них Україна та 

промислові підприємства продовжують перебувати в міжкризовому просторі. 

Криза 2008-2009 років, хоча і розпочалася в фінансовому секторі, мала 

руйнівний вплив на вітчизняну економіку та промисловість і навіть деякі 

позитивні тенденції у динаміці вітчизняного ВВП у 2010-2011 роках не були 

свідченням стійкого зростання або відновлення економіки та промисловості 

країни. Даний період можна було назвати періодом часткового відновлення 

та компенсації втрат, що були понесені економікою України та 

промисловими підприємствами протягом 2008-2009 років.  

Незважаючи на те, що криза 2013-2014 років не була такою руйнівною 

як попередня, але падіння промисловості, що розпочалось після кризи 2008-

2009 років, мало своє продовження і після кризи 2013-2014 років. Слід також 

врахувати той факт, що:  
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по-перше, кризу 2008-2009 років було доволі складно ідентифікувати, 

потенційні ризики, які мали місце у світовій економіці у період до 2008 року 

більшістю науковців та економістів розглядались лише як позитивні 

тенденції розвитку економіки і в цьому не вбачались ані ризики, ані 

потенційні загрози; 

по-друге, на відміну від кризи 2008-2009 років криза 2013-2014 років 

була очікуваною, передбачуваною і наближалася вона доволі послідовно. В 

Україні вона також була посилена політичною кризою та початком 

зовнішньої агресії та окупації важливих для вітчизняної промисловості 

територій з боку Росії у 2014 році. 

Зазначений висновок підтверджує аналіз динаміки номінального 

валового внутрішнього продукту України в гривні (рис. 2.1). Неочікуваність, 

важка передбачуваність кризи 2008-2009 років призвели до першого падіння 

рівня вітчизняного валового внутрішнього продукту в гривні протягом 

періоду з 2008 по 2018 рік включно – падіння ВВП України по результатах 

2009 року склало 34,8 млрд. грн. Навіть після кризи 2013-2014 років ми не 

спостерігаємо на рис. 2.1 значних негативних впливів кризи на ВВП. Але в 

даному випадку під час аналізу не враховано одну важливу причину, яка не 

відображена на цьому рисунку але дозволила отримати позитивну динаміку, 

– знецінення національної валюти України.     

Так, стрімке зростання вітчизняного валового внутрішнього продукту 

після 2014 року було спричинено не покращанням функціонування 

промисловості та не надто сильним зростанням економіки. Причиною такого 

стрімкого зростання ВВП України в гривні стало значне знецінення 

національної валюти гривні (табл. 2.1). Саме це знецінення дозволило 

уникнути ще більшого падіння ВВП після кризи 2008-2009 років, адже за 

2008 рік він зріс 52%.  
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Джерело: побудовано автором на основі [88] 

 

Знецінення національної валюти за 2014 рік склало 97%, що також 

дозволило не лише уникнути стрімкого падіння, а й утримати позитивну 

тенденцію у динаміці національного валового внутрішнього продукту в 

гривні завдяки валютній виручки, що отримували вітчизняні експортери 

промислові підприємства. Слід також зазначити, що знецінення національної 

валюти продовжувалось і в 2015, і в 2016 роках (зростання за 2015 рік склало 

50%, за 2016 – 14%), але якщо це мало позитивний вплив на рівень ВВП, то, з 

іншого боку, це продовжувало спричиняти негативний тиск на фінансові 

результати промислових підприємств, що не були експортерами продукції і 

не мали валютної виручки. 

У випадку ж аналізу вітчизняного ВВП у доларах США (рис. 2.2) ми 

можемо побачити всі негативні наслідки обох, з означених вище криз: 
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- після кризи 2008-2009 років вітчизняний ВВП знизився на 62,7 

млрд. дол. США у 2009 році з 179,9 млрд. дол. США; 

- після кризи 201-2014 років вітчизняний ВВП знизився на 51,5 млрд. 

дол. США у 2014 році і 41,2 млрд. дол. США у 2015 році. Тобто 

загальна сума падіння за результатами кризових явищ, що виникли у 

2013-2014 роках і відбуваються на сьогодні, у 2014-2015 роках 

склала 92,7 млрд. дол. США. 

 

Таблиця 2.1 

Динаміка офіційного курсу гривні до іноземних валют 

Дата Курс НБУ,  

грн. за 1 дол.США 

Курс НБУ,  

грн. за 1 євро 

01.01.08 5,05 7,43 

01.01.09 7,70 10,85 

01.01.14 7,99 11,04 

01.02.14 7,99 10,80 

01.03.14 9,69 13,39 

01.04.14 10,99 15,16 

01.05.14 11,40 15,80 

01.06.14 11,87 16,16 

01.07.14 11,78 16,09 

01.08.14 11,96 16,00 

01.09.14 13,11 17,29 

01.10.14 12,95 16,30 

01.11.14 12,95 16,21 

01.12.14 15,14 23,74 

01.01.15 15,76 19,23 

01.01.16 23,78 25,55 

01.01.17 27,19 28,42 
 

Джерело: побудовано автором на основі [89] 

 

Слід також зазначити, що зважаючи на триваючі кризові явища в 

економіці України, зовнішню агресію та інші причини, ризики та загрози 

зовнішнього та внутрішнього характеру номінальний ВВП України в доларах 

США так і не відновився і не досяг свого докризового рівня. Порівняно з 
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2008 роком і за період до 2019 року номінальний ВВП знизився  з 179,9 млрд. 

дол. СШАу 2008 до 132,3 млрд. дол. США у 2018 році, тобто на 47,6 млрд. 

дол. США. 

 

 

 

Джерело: побудовано автором на основі [88] 

 

Порівнюючи вплив криз 2008-2009 та 2013-14 років на Україну з 

впливом на найбільші країни світу на прикладі ВВП ми вбачаємо подібні 

ситуації лише за наслідками кризи 2008-2009 років (табл. 2.2). Водночас, 

зарубіжним країнам, на відміну від України вдалось уникнути руйнівного та 

негативного впливу кризи 2013-2014 років, в тому числі завдячуючи 

стабільності курсу національних валют зазначених країн. Окрім цього, з 2014 

року розрахунок ВВП України розраховується без урахування тимчасово  
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окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  

частини зони проведення антитерористичної  операції. 

Для визначення важливості промислових підприємств та 

промисловості для вітчизняної економіки проведемо аналіз структури 

валового внутрішнього продукту України та порівняння її зі структурою 

найбільш розвинених країн світу. 

 

Таблиця 2.2 

Динаміка ВВП України та інших країн світу за 2008–2017 рр., млрд. 

дол. США  

 

Рік 

Україна Німеччина Польща США Японія 

 

ВВП 

ВВП на 

душу 

населення 

 

ВВП 

ВВП на 

душу 

населення 

 

ВВП 

ВВП на 

душу 

населення 

 

ВВП 

ВВП на 

душу 

населення 

 

ВВП 

ВВП на 

душу 

населення 

2008 179 3874 3624 45699 534 13928 14720 48401 4849 39339 

2009 117 2529 3298 41733 440 11475 14481 47002 5035 40855 

2010 136 2553 3304 41786 480 12507 14958 48373 5495 44508 

2011 163 3559 3628 46810 529 13800 15534 49791 5896 48168 

2012 176 3866 3426 44065 500 13058 16254 51450 5960 48603 

2013 182 3954 3601 46513 524 13684 17299 52787 5156 40454 

2014 130 2421 3699 47903 545 14237 17975 54598 4849 38096 

2015 91 2125 3364 41177 477 12475 18120 56207 4383 34474 

2016 93 2185 3467 41936 471 12332 18629 57467 4939 38894 

2017 110 2194 3700 44550 510 13429 19390 59501 4872 38440 

 Джерело: побудовано автором на основі [88] 

 

Здійснений нами аналіз трисекторної структури ВВП України та 

найбільших країн світу (табл. 2.3) дозволив нам зробити висновок, що 

структура ВВП України не сильно відрізняється від структури провідних 

країн. В частині частки промисловості в структурі ВВП Україна є схожою з 

зазначеними країнами, а основні відмінності стосуються сільського 

господарства та сектору послуг – в Україні сільське господарство займає 

більшу частку ніж в країнах «Великої сімки», а з сектором послуг ми маємо 
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протилежну ситуацію – в Україні він займає меншу частку ніж в країнах 

«Великої сімки». Зважаючи на таке суттєве значення промисловості та 

промислових підприємств в структурі валового внутрішнього продукту 

можна сміливо стверджувати, що будь-які негативні зміни в діяльності 

промислових підприємств, які можуть бути викликані ризиками, загрозами та 

кризами негативно впливають на всю вітчизняну економіку. 

 

Таблиця 2.3 

Трисекторна структура ВВП країн «Великої сімки» та України у 2012 

р. та 2015–2016 рр., % [165] 

 

Країна 

Промисловість Сільське 

господарство 

Сектор послуг 

2012 2015 2016 2012 2015 2016 2012 2015 2016 

Країни «Великої сімки» 

Великобританія 20,8 19,7 19,2 0,7 0,6 0,6 78,5 79,6 80,2 

Канада 28,5 28,9 27,7 1,7 1,6 1,6 69,8 70,5 70,7 

Італія 24,2 23,6 23,9 2,0 2,2 2,2 73,8 74,2 73,8 

Німеччина 30,5 30,2 30,3 0,8 0,7 0,6 68,6 69,1 69,1 

США 19,2 20,8 19,4 1,1 1,6 1,1 79,7 77,6 79,5 

Франція 18,8 19,3 19,4 2,0 1,7 1,7 79,2 79,0 78,8 

Японія 26,1 26,6 27,7 1,1 1,2 1,2 72,8 72,2 71,1 

Середнє значення 

для країн «Великої 

сімки» 

24,0 22,7 23,9 1,3 1,4 1,3 74,6 74,6 74,7 

Україна 31,4 24,4 26,3 9,5 13,4 14,4 59,1 62,2 59,3 

 

На підставі проведеного нами детального аналізу структури валового 

внутрішнього продукту України протягом 2010-2018 років (табл. 2.4) 

встановлено, що промислові підприємства, які задіяні в сферах добувна 

промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість в сукупності 

займали найбільшу питому вагу в структурі валового внутрішнього продукту 

України. Більше зазначених сфер були лише торгівля та сільське, лісове та 
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рибне господарство, що є характерним для вітчизняної економіки. Однак 

така особливість має певні хиби створює і додаткові ризики для вітчизняної 

економіки та промислових підприємств.  

Таблиця 2.4 

Динаміка структури ВВП України у 2010-2018 роках, млрд.грн. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Валовий внутрішній 

продукт  1079,4 1299,9 1404,6 1465,2 1586,9 1988,5 2385,4 2983,9 

 
3558,7 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 80,4 106,6 109,8 128,7 161,1 239,8 27,7 303,9 

 

360,7 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 63,4 84,8 81,7 81,2 79,1 95,1 131,6 177,1 

 
213,2 

Переробна 

промисловість  142,7 154,6 173,9 165,0 19,40 236,6 291,4 359,8 

 

409,8 

Постачання електро-

енергії, газу, пари  30,2 39,9 43,4 42,3 44,8 53,3 73,8 85,9 

 

111,4 

Водопостачання; 

каналізація 7,7 7,3 6,6 6,5 7,2 7,9 8,5 9,8 

 

11,6 

Будівництво 35,3 39,5 39,0 36,9 36,8 38,9 47,4 64,4 82,9 

Торгівля 154,9 193,3 200,7 212,0 233,7 273,9 318,0 409,9 
471,5 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 83,0 103,1 98,8 104,4 100,8 134,9 156,7 191,2 

 

 
 

225,9 

Тимчасове розміщуання 

й організація харчування 8,9 10,2 10,1 10,1 9,9 11,9 15,5 18,7 

 
 

23,1 

Інформація та 

телекомунікації 33,0 38,3 43,3 48,3 52,7 72,5 89,2 110,2 

 

136,9 

Фінансова та страхова 

діяльність 61,2 58,2 61,0 66,2 70,6 67,5 65,4 81,3 

 

99,9 

Операції з нерухомим 

майном 57,6 69,0 83,5 95,2 99,1 123,0 145,9 171,6 

 

205,1 

Професійна, наукова, 

технічна діяльність 27,2 30,4 41,9 47,7 47,1 55,7 68,4 86,5 

 

110,4 

Сфера адм. та доп. 

обслуговування 11,8 14,3 16,1 17,7 18,0 21,6 29,5 35,4 

 

47,3 

Державне управління й 

оборона 49,8 53,4 59,7 68,2 78,7 95,0 123,0 163,7 

 

214,8 

Освіта 53,4 59,3 71,7 77,9 76,0 82,7 88,9 133,2 156,8 

Охорона здоров'я  38,5 41,8 49,2 48,2 46,2 51,4 58,8 76,1 87,2 

Мистецтво, спорт, розваги 

та відпочинок 6,0 7,1 9,7 12,7 12,3 12,3 13,5 17,3 

 

20,0 

Надання інших послуг 
8,5 10,5 12,2 13,7 13,8 14,3 17,0 22,4 

 

27,8 

Джерело: побудовано автором на основі [88] 
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Криза 2008-2009 років призвела до суттєвої деформації структури 

вітчизняної промисловості (рис. 2.3), яка полягала в наступному:  

- з одного боку, відбулось зменшення частки промислових підприємств, 

що займались виробництвом сировини та напівфабрикатів: найбільший спад 

мав місце серед підприємств металургійного виробництва – на 8,3% до 

17,3%, далі йшло зменшення частки підприємств з виробництва коксу та 

продуктів нафтопереробки і підприємств добувної промисловості на 2,1% 

кожне та інші підприємства; 

- з іншого боку, спад цих галузей не спричинив зростання та 

компенсацію цього спаду збільшенням питомої ваги високотехнологічних та 

інноваційних підприємств, які також підпали під негативний вплив кризи, 

внаслідок чого їх частка також мала тенденцію до зниження. 

 

Джерело: побудовано автором на основі [88] 

 

Окремо необхідно виділити основні характерні риси та недоліки 

функціонування та управління діяльністю вітчизняних промислових 

Рис. 2.3. Структура промислового виробництва в період 2007-

2008 років, %  
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підприємств, які, на нашу думку, створюють для них додаткові ризики та 

загрози, не дозволяють швидко подолати негативні наслідки криз та 

розпочати процес відновлення, нормального стабільного функціонування:    

- неготовність вітчизняних промислових підприємств до кризи через 

відсутність стратегічного мислення у власників та менеджерів, якісного 

антикризового інструментарію та механізмів, 

- моральне та фізичне старіння виробничих фондів підприємств, 

- низький рівень продуктивності та великий рівень енергетичної 

затратності, що не дозволяє знизити собівартість продукції, яка виробляється,  

- продукція вітчизняних промислових підприємств є слабо 

диверсифікованою і неспроможна якісно конкурувати не лише на 

міжнародних ринках, а й на вітчизняному ринку,  

-  більшість великих та середніх промислових підприємств значною 

мірою залежить від монопольних зовнішніх джерел сировини і, особливо, 

енергії, 

- вітчизняні промислові підприємства виробляють переважно 

низькотехнологічну продукцію, яка є основною статтею вітчизняного 

експорту і суттєво залежить від кон’юнктури світового ринку, а її ціна має 

низький рівень інноваційної складової.  

Здійснений нами аналіз фінансових результатів діяльності 

промислових підприємств (табл. 2.5) показав, що кожен кризовий період 

спричиняв обвал фінансових результатів їх діяльності. При цьому кожна 

наступна криза мала ще більш негативний і руйнівний вплив на діяльність 

промислових підприємств: по результатах 2009 року фінансовий результат 

промислових підприємств складав – 4,7 млрд. грн., то по результатах 2014 

року – уже – 166,4 млрд. грн. Наслідок цього – необхідність більшого 

терміну для початку відновлення: після кризи 2009 року ми спостерігаємо 

покращення у результатах діяльності промислових підприємств уже 

наступного 2010 року, після кризи 2014 року певне відновлення наступає 

лише через – у 2016 році.  
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Таблиця 2.5 

Фінансові результати діяльності підприємств, млрд. грн. 

 

 

Рік/показник 

 

Фінансовий 

результат до 

оподатку-

вання 

 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

2008 рік 

усього, у т.ч. 

9,0 62,8 193,7 37,2 184,7 

промисловість 20,2 61,1 70,8 38,9 50,6 

2009 рік 

усього, у т.ч. 

-45,0 60,1 143,7 39,9 188,7 

промисловість -4,8 59,7 43,7 40,3 48,5 

2010 рік 

усього, у т.ч. 

58,3 59,0 212,0 41,0 153,7 

промисловість 31,2 58,7 68,9 41,3 37,7 

2011 рік 

усього, у т.ч. 

122,2 65,1 272,7 34,9 150,5 

промисловість 58,6 62,6 106,6 37,4 48,0 

2012 рік 

усього, у т.ч. 

101,9 64,5 277,9 35,5 176,0 

промисловість 21,3 62,4 86,5 37,6 65,2 

2013 рік 

усього, у т.ч. 

29,6 65,9 234,5 34,1 204,9 

промисловість 13,2 63,2 80,5 36,8 67,3 

2014 рік 

усього, у т.ч. 

-523,6 66,3 334,5 33,7 858,1 

промисловість -166,4 63,3 76,3 36,7 242,7 

2015 рік 

усього, у т.ч. 

-340,1 73,7 475,3 26,3 815,5 

промисловість -181,4 72,9 90,3 27,1 271,7 

2016 рік 

усього, у т.ч. 

-22,2 73,4 523,7 26,6 545,9 

промисловість -7,6 72,8 141,5 27,2 149,1 

2017 рік 

усього, у т.ч. 

274,8 72,8 674,4 27,2 399,6 

промисловість 87,5 71,8 232,2 28,2 144,8 

2018 рік 

усього, у т.ч. 

208,3 70,8 378,2 29,2 169,9 

промисловість 103,8 68,9 191,3 31,1 87,5 

  

Джерело: побудовано автором на основі [88] 
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Найбільший збиток протягом всього періоду, що нами аналізується, 

промисловими підприємствами було отримано за результатами 2015 року – 

181,4 млрд. грн. 

Як негативну тенденцію, слід відмітити також зростання збиткових 

промислових підприємств після кожної з означених вище криз – після кризи 

2008-2009 років їх обсяг досяг 41,3% від загальної кількості промислових 

підприємств.  

Після кризи 2013-2014 років ми отримали зовсім іншу картину – частка 

збиткових промислових підприємств скоротилась майже на 15% порівняно з 

2010 роком і склала 27,1% за результатами 2015 року, водночас відбулось 

значне погіршення фінансового результату промислових підприємств – до 

2014 року фінансовий результат був позитивним, а після 2014 року 

фінансовий результат набув від’ємного значення і був таким аж до 2017 року. 

При цьому, збиток третьої частини промислових підприємств був значно 

вище ніж прибуток 2/3 промислових підприємств України – 27,1% 

вітчизняних підприємств отримали за результатами 2015 року збиток у 

розмірі 271,7 млрд. грн.  

Серед основних чинників, які мали негативний вплив на діяльність 

промислових підприємств та визначали погіршення показників в 

промисловості в час, коли криза 2008-2009 років набувала найбільшої 

інтенсивності, були: 

1. Погіршення умов торгівлі на міжнародних ринках сировинних товарів 

та товарів низького технологічного переділу (металу, добрив), що 

стримувало активізацію діяльності в експортоорієнтованих галузях 

української промисловості. Низхідна траєкторія цін на металопродукцію 

почала «видавлювати» з світових ринків продукцію з високою собівартістю 

виробництва. Оскільки серед найбільших експортерів металу під таку 

категорію потрапляв український металопрокат, вітчизняні компанії в 

жовтні-листопаді втратили значну частину зовнішніх ринків.  
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2. Зменшення обсягів виробництва в країнах, які виступали основними 

торговельними партнерами нашої держави, спричинені поглибленням 

світової фінансової кризи. Внаслідок цього відбулось суттєве зниження 

попиту на продукцію вітчизняних промислових підприємств як 

інвестиційного, так і проміжного споживання. Це також призвело до 

зниження надходження валютної виручки в Україну від реалізації продукції 

цими підприємствами. 

3. Скорочення попиту на продукцію вітчизняних промислових 

підприємств на внутрішньому ринку з боку як населення (продукція 

харчової, легкої, деревообробної промисловості та автомобілебудування), так 

і державного та приватного секторів (продукція добувної промисловості, 

машинобудування). Зростання реальних доходів населення наприкінці 2008 

року скоротилося більш ніж вдвічі, що відобразилося на зменшенні 

внутрішнього попиту на продукцію вітчизняної промисловості. Стримуючим 

чинником для розширення споживчого попиту стало посилення банками 

вимог до позичальників, що відповідно сприяло зниженню обсягів 

кредитування цього сегмента ринку.  

4. Суттєве зниження платоспроможності промислових підприємств, що 

спровокувало неможливість отримання кредитів в банках на вигідних умовах 

для забезпечення потреб в фінансуванні інвестиційних планів, а також  

забезпечення в достатньому обсязі обіговими коштами. Наявні фінансові 

ресурси багатьох суб’єктів господарської діяльності акумульовані в запасах 

готової продукції, ціна і попит на яку зменшуються. Через дефіцит ліквідних 

коштів ускладнюється процес розрахунків з контрагентами. Внаслідок цього, 

було запущено циклічний процес нарощування дебіторської та кредиторської 

заборгованості по всій промисловості. Станом на 01.10.2008 року дебіторська 

заборгованість підприємств зросла на 33,6% порівняно з початком року і 

становила 706,7 млрд грн.  

5. Зростання витрат на основні складові собівартості. Постійне 

зростання впродовж року собівартості продукції, спричинене зростанням 
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вартості енергоносіїв (на 42,2% до грудня 2007 р.), збільшенням тарифів на 

залізничні перевезення (на 49%), підвищенням заробітних плат (на 33,7% 

середньої по промисловості та на 30 % мінімальної), як наслідок, спричинило 

зниження рентабельності виробництва та інвестиційної привабливості. У 

2008 р. частка збиткових підприємств склала 33,9%, зокрема у промисловості 

цей показник сягнув 41,3 % [36]. 

Зазначені та інші чинники мали негативний вплив і на кількість 

вітчизняних промислових підприємств протягом періоду, що досліджується 

2010-2018 роки, як це видно з рис. 2.4. 

 

 

Джерело: побудовано автором на основі [88] 

 

Аналіз динаміки кількості промислових підприємств України в періоді 

2010-2018 років дозволяє виділити чітку тенденцію до скорочення 

промислових підприємств одразу після кризи: обсяг промислових 

Рис. 2.4. 
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підприємств зменшувався після обох криз (кризи 2008-2009 років та кризи 

2013-2014 років), при цьому дане зменшення відбувалось протягом двох 

років після обох криз. 

Найбільше скорочення кількості промислових підприємств мало після 

кризи 2008-2009 років та негативних наслідків в діяльності підприємств, що 

були спровоковані даною кризою. Найбільшим протягом усього періоду 

дослідження було скорочення промислових підприємств в 2011 році – 29 714 

одиниць, в 2012 році кількість підприємств зменшилась ще на 8 227 одиниць. 

Після кризи 2013-2014 років зменшення промислових підприємств не 

було таким великим як після попередньої кризи, водночас, воно тривало 3 

роки: в 2016 році їх кількість зменшилась на 8 080 одиниць, в 2017 році – на 

3 193 одиниці, в 2018 році – на 104 одиниці. Зважаючи на збереження 

кризових явищ в економіці України, корупцію державного апарату та 

триваючу агресію з боку Росії і окупацію частини нашої країни можна 

очікувати подовження даної негативної тенденції. 

Багатовимірність криз 2008-2009 та 2013-2014 років, які відбулись в 

Україні, а також той факт, що показники падіння та погіршення стану 

вітчизняної економіки та вітчизняних промислових підприємств суттєво 

перевищили відповідні показники більшості розвинутих країн та країн, що 

розвиваються, які також потерпають від світових фінансових криз, 

підтверджують правильність здійсненого нами дослідження генези та проявів 

негативних процесів в Україні, виявлення внутрішніх суперечностей, які 

лежать в їх основі. Це має дати змогу виявити оптимальні напрями та дієві 

інструменти антикризової політики, спрямованої як на послаблення 

негативного впливу кризи, збереження макроекономічної стабільності, так і 

на уникнення післякризової депресії, якнайшвидше відновлення ділової та 

інвестиційної активності на підґрунті якісних структурних зрушень в 

економіці [36]. 
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2.2. Діагностика фінансової стійкості промислового підприємства 

в умовах кризи 

 

Здійснений нами в попередній главі аналіз функціонування економіки 

України та її суб’єктів в кризові та післякризові періоди дозволив не лише 

виділити основні чинники, природу та причини цих криз, а й ті тенденції, що 

виникали та/або були спричинені кризами в діяльності вітчизняних 

промислових підприємств протягом 2008-2018 років. Так, нами було 

встановлено, що на більшості вітчизняних промислових підприємств 

власники та менеджери були не змогли передбачити кризи і були не готові до 

них. Ті негативні тенденції в розвитку вітчизняної промисловості та її 

суб’єктів, що нами були виявлені, вкрай важливі для розробки заходів щодо 

уникнення криз в діяльності промислових підприємств і є одним з перших 

етапів, наступним етапом є здійснення діагностики діяльності самого 

промислового підприємства з метою виникнення причин та чинників, які не 

сприяли уникненню кризи та мінімізації її негативних наслідків. На цьому 

етапі аналізу підлягають фінансові та нефінансові показники діяльності 

промислового підприємства. 

На сьогодні всі підходи до ідентифікації фінансово-економічного 

стану підприємства в теорії та практиці в загальному вигляді можна поділити 

на дві великі групи [39]: 

- в основі першого підходу лежить розгляд фінансових параметрів, 

які можна одержати з фінансової та бухгалтерської звітності. І хоча даний 

підхід формально зводиться до аналізу різноманітних коефіцієнтів, він 

дозволяє виявити (через аналіз параметрів) динаміку та тенденції ряду 

фінансових показників для визначення фінансово-економічного стану 

підприємства і трендів його розвитку, в тому числі виявлення ризиків та 

загроз діяльності, стадії кризи і його конкретної фази, а також загрози 

банкрутства, оскільки криза і банкрутство (як можлива завершальна частина 

кризи) хронологічно пов'язані між собою. 
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- в основі другого підходу лежить порівняльний аналіз 

однотипних економічних ситуацій. Він грунтується на порівнянні параметрів 

вже збанкрутілих або опинилися в кризовій ситуації організацій зі 

схожими показниками - по відношенню до досліджуваного підприємству. 

Застосування даного підходу на практиці видається цілком можливим, 

оскільки інформація про збанкрутілих підприємствах знаходиться в 

вільному доступі. У деяких випадках навіть можливо отримати опис 

докризової та кризової еволюції підприємств по багатьом необхідним для 

аналізу показників. 

Ми в процесі дослідження будемо використовувати обидва підходи з 

метою отримання найбільш детальної інформації щодо ризиків та загроз в 

діяльності промислового підприємства.  

При виборі промислового підприємства в якості об’єкта дослідження 

ми керувалися такими основними критеріями: недержавна форма власності 

(підприємство повинно бути акціонерної форми власності); час, протягом 

якого підприємство працює на ринку (повинно бути не менше 12 років для 

можливості здійснення дослідження діяльності підприємства в докризові та 

після кризові періоди); обсяг та види продукції, що виробляються на 

підприємстві (підприємство повинно відноситись до великих підприємств); 

підприємство повинно бути типовим представником вітчизняної 

промисловості. Причиною цього була потреба здійснення якісного 

дослідження, в тому числі для розробки методичних рекомендацій та 

напрацювань і можливість їх практичної апробації для підтвердження їх 

ефективності.  

На підставі вищезазначеного в якості об’єкта дослідження нами було 

обрано Приватне акціонерне товариство «Запорізький абразивний комбінат» 

(далі – ПАТ «Запоріжабразив»), яке було утворено у березні 1939 року і 

знаходиться в м. Запоріжжя. Найбільшими акціонерами Приватного 

акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат» за станом на 

01.01.2019 були: 
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- компанія “Tarewood industries limited” (Кіпр) – 17,3636% 

статутного капіталу; 

- компанія “БІ ЕЙЧ СЕМЕНТ ІНДАСТРІЗ” (Кіпр) – 19,5075% 

статутного капіталу; 

- компанія “Еrentale еnterprises limited” (Кіпр) – 17.3636% 

статутного капіталу; 

- фізичні особи – 54,2347%. 

Підприємство відноситься до великих підприємств переробної 

промисловості. Згідно даними таблиці 2.6, за станом на початок 2018 року в 

Україні нараховувалось 144 великих підприємств переробної промисловості, 

порівняно з 2010 роком їх кількість внаслідок кризових явищ в економіці 

зменшилась на 80 одиниць.  

 

Таблиця 2.6 

Кількість  підприємств переробної промисловості з розподілом на великі, 

середні, малі та мікропідприємства у 2010‒ 2017 роках 

Роки 
Усього, 

одиниць 

У тому числі  

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

малі 

підприємства 

з них мікро-

підприємства 

оди-

ниць 

% до 

загальної 

кількості  

оди-

ниць 

% до 

загальної 

кількості  

оди-

ниць 

% до 

загальної 

кількості  

оди-

ниць 

% до 

загальної 

кількості  

2010 41218 224 0,5 4908 11,9 36086 87,6 27121 65,8 

2011 40713 263 0,7 4809 11,8 35641 87,5 26478 65,0 

2012 36767 265 0,7 4664 12,7 31838 86,6 22671 61,7 

2013 41399 243 0,6 4492 10,8 36664 88,6 27707 66,9 

2014 35878 190 0,5 3896 10,9 31792 88,6 24309 67,8 

2015 36000 159 0,4 3727 10,4 32114 89,2 24893 69,1 

2016 32435 137 0,4 3702 11,4 28596 88,2 21369 65,9 

2017 35197 144 0,4 3814 10,8 31239 88,8 23634 67,1 

 Джерело: побудовано автором на основі [88] 

 

Згідно з КВЕД підприємство здійснює такі основні види діяльності: 

- 20.13 - Виробництво інших основних неорганічних хімічних 

речовин; 
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- 23.91 - Виробництво абразивних виробів; 

- 23.99 - Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. 

Підприємство займається виробництвом наступної продукції: 

- шліфувальні матеріали з електрокорунду нормального у вигляді 

зерна, порошків, мікропорошків;  

- шліфувальні матеріали з карбіду кремнію чорного у вигляді зерна, 

порошків, мікропорошків і спеціальних вогнетривких фракцій;  

- карбід кремнію металургійної якості у вигляді фракцій;  

- тугоплавкі матеріали: карбід бору, в тому числі для атомної 

промисловості;  

- нітрид бору, в тому числі косметичної якості; 

- відрізні та зачисні армовані круги на бакелітовій зв'язці; 

- абразивний інструмент на керамічній і бакелітовій зв'язці, в тому 

числі спеціальні круги для шліфування куль шарикопідшипників; 

- спеціальні круги на бакелітовій зв'язці для торцевого шліфування 

типів ПН і ПНР; 

- шліфувальна шкурка і вироби з неї, в тому числі круги шліфувальні 

пелюсткові радіальні типу КШП; круги шліфувальні пелюсткові торцеві типу 

КПТ (Флеп-диски);  

- керамічні зв'язки для абразивного інструменту. 

 Окрім внутрішнього ринку, продукція ПАТ «Запоріжабразив» 

експортується на зовнішні ринки до країн близького зарубіжжя (Росія, 

Білорусь, Молдова, Латвія, Литва Естонія) та далекого зарубіжжя 

(Німеччина, Сполучені штати Америки, Італія, Чеська Республіка, Польща, 

Болгарія, Румунія, Японія, Угорщина, Сирія, Туреччина, Швеція, Словенія). 

 За результатами аналізу обсягу реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) підприємствами переробної промисловості у 2008-2018 

роках та ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» (табл. 2.7) нами 

встановлено, що протягом всього періоду частка підприємства в загальному 

обсязі реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами 
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переробної промисловості постійно коливалась і найменше значення її було 

зафіксовано у 2004 році – 0,04%, найбільшого ж значення його частка 

сягнула у 2010 році – 0,09%, а з виробництва електрокорунду підприємство 

завжди було найбільшим виробником в Україні і його частка протягом всього 

періоду значно перевищувала 90% всього виробленого електрокорунду в 

країні. 

 

Таблиця 2.7 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами 

переробної промисловості у 2008-2018 роках та ПАТ «Запоріжабразив» 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Переробна 

промисловість, 

млн.грн. 

8
4
0
 1

4
5
,0

0
 

6
1
7
 5

0
6
,6

0
 

7
0
3
 3

4
0
,0

0
 

8
5
2
 5

3
7
,4

0
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Джерело: побудовано автором на основі [88] 

 

І хоча частка підприємства в структурі вітчизняної промислової галузі 

протягом 2008-2018 років було не суттєвою (окрім виробництва 

електрокорунду, де підприємство є монополістом), обсяги реалізованої 

продукції в абсолютному значенні досягали значного обсягу і найбільші 
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результати були зафіксовані у 2018 році, коли обсяг реалізації склав 1 271,2 

млн.грн., найменший обсяг реалізації ПАТ «Запоріжабразив» був 

зафіксований по результатах діяльності у 2008 році – 312,4 млн.грн. 

Зупинимось більш детально на особливостях зміни обсягу реалізованої 

промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами переробної 

промисловості та ПАТ «Запоріжабразив» протягом 2008-2108 років.  

 Як видно з таблиці 2.7, кризи 2008-2009 та 2013-2014 років трохи по 

різному впливали на всю переробну промисловість та ПАТ 

«Запоріжабразив». Так, якщо негативні наслідки кризи 2008-2009 років були 

вже відчутні для всієї переробної галузі уже по результатах 2009 року, то 

ПАТ «Запоріжабразив» спостерігається зменшення обсягів реалізованої 

продукції лише по результатах 2011 року: 

- обсяги реалізації промислової продукції переробної галузі у 2009 

році скоротилися на 222 638,4 млн.грн.; 

- обсяги реалізації промислової продукції ПАТ «Запоріжабразив» у 

2011 році скоротилися на 121,4 млн.грн. 

Причиною такої невідповідності впливу кризи в часі є той факт, що, по-

перше, ПАТ «Запоріжабразив» має незначну частку в структурі переробної 

промисловості, тому її зростання у 2009 році не могло суттєво позитивно 

вплинути на загальні результати реалізації всієї переробної галузі. Це ж 

стосується і 2011 року, коли відбулось зменшення результатів реалізації ПАТ 

«Запоріжабразив», водночас, абсолютне значення обсягу реалізації 

переробної галузі збільшилось на 149 197,4 млн.грн.  

По-друге, зростання обсягу реалізації ПАТ «Запоріжабразив» у 2009 

році було наслідком не збільшення обсягів виробництва, а знецінення курсу 

національної валюти (як нами зазначалось раніше, ПАТ «Запоріжабразив» є 

експортно-орієнтованим підприємством): за станом на 01.01.2008 офіційний 

курс долар США до гривні становив 5,05, а на 01.01.2009 – 7,70 грн. за 1 

дол.США. 
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По-третє, спад обсягу реалізації ПАТ «Запоріжабразив» у 2011 році був 

спричинений труднощами, що виникли у іноземних споживачів 

підприємства, які зменшили обсяги споживання продукції ПАТ 

«Запоріжабразив», адже криза мала глобальний характер.   

 Досліджуючи вплив кризи 2013-2014 років простежується дещо інша 

тенденція часова – негативний вплив кризи на переробну промисловість та 

ПАТ «Запоріжабразив» розпочався одночасно і був доволі відчутний вже по 

результатах 2013 року. Зменшення обсягу реалізації переробної галузі за 

2013 рік склало 53 412,3 млн.грн., ПАТ «Запоріжабразив» - 129,1 млн.грн. 

Особливостями та відмінностями впливу даної кризи на всю галузь і  на ПАТ 

«Запоріжабразив» безпосередньо є такі: 

- на переробну галузь зазначена криза мала менший негативний вплив 

ніж попередня, а на ПАТ «Запоріжабразив» - більший, адже обсяги реалізації 

переробної галузі в цей період зменшились менше ніж в попередню кризу, а 

обсяги ПАТ «Запоріжабразив» - навпаки, зменшились більше; 

-  негативний вплив кризи на галузь тривав лише один 2013 рік, а на 

ПАТ «Запоріжабразив» - два роки – 2013 та 2014. При цьому, навіть значне 

знецінення національної валюти в 2014 році (знецінення гривні в 2014 році 

було майже двократне – за станом на 01.01.2014 офіційний курс долар США 

до гривні становив 7,99, а на 01.01.2015 – 15,76 грн. за 1 дол.США) та 

отримання валютної виручки від іноземних споживачів не дозволили 

уникнути негативного впливу кризи – падіння обсягів реалізації ПАТ 

«Запоріжабразив» за 2014 рік склало 68,0 млн.грн. Тобто загальне падіння 

обсягів реалізації ПАТ «Запоріжабразив» за 2013-2014 роки склало 197,1 

млн.грн.  

Зазначені коливання обсягів реалізованої промислової продукції ПАТ 

«Запоріжабразив» знайшли відображення і в динаміці фінансового 

результату даного підприємства (рис.2.5). 
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 *побудовано автором 

 

Як видно з динаміки фінансового результату, протягом всього періоду 

ПАТ «Запоріжабразив» було прибутковим підприємством і, навіть, суттєве 

скорочення обсягів реалізації дозволяло йому отримувати прибуток – 

найнижчий рівень прибутку протягом періоду 2008-2018 роки було отримано 

у 2016 році і його обсяг сягав 1 590 тис.грн. Безумовно, основними 

причинами, що дозволяли отримувати підприємству прибуток після кризи 

2013-2014 років були наявність значного обсягу споживачів за межами 

України (обсяги експорту власної продукції підприємством в різні період 

його функціонування перебували в діапазоні 50-80%), а також знецінення 

вітчизняної національної валюти. Таким чином, те що підприємство змогло 

отримувати прибуток було не стільки надбанням та наслідком ефективного 

управління та передбачення власників та керівників, скільки наявною 

кон’юнктурою на зовнішніх ринках і потребою зовнішніх споживачів у 

продукції підприємства, а також знеціненням національної валюти, що мало 
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негативний вплив на вітчизняну економіку, але додало позитиву фінансовому 

результату ПАТ «Запоріжабразив» (табл. 2.8).  

 

Таблиця 2.8 

Динаміка чистого доходу від реалізації продукції та прибутку  

ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» у 2008-2018 роках, млн.грн.  

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Чистий дохід 

від  реалізації 

продукції 

312,4 376,8 661,8 538,9 660,3 531,2 463,2 582,1 900,8 961,0 1271,2 

Прибуток 5,4 11,9 20,7 8,6 20,7 6,5 8,0 1,7 1,5 21,0 47,2 

Питома вага 

прибутку 1,7% 3,2% 3,1% 1,6% 3,1% 1,2% 1,7% 0,3% 0,2% 2,2% 3,7% 

  *побудовано автором 

 

Досліджуючи динаміку прибутку ПАТ «Запоріжабразив» та його 

питому вагу в чистому доходів від реалізації продукції у 2008-2018 роках 

простежується чітка тенденція до зменшення його питомої ваги після обох 

криз.  

Найбільше значення частки прибутку було зафіксовано по результатах 

2017 та 2018 років (на 19,5 млн.грн. та 26,2 млн.грн. відповідно), що 

свідченням відновлення діяльності іноземних споживачів продукції 

підприємства, адже вітчизняні споживача ще перебувають під впливом 

негативних наслідків кризи 2013-2014 років, політичної кризи, кризового 

стану економіки та інших негативних факторів, в умовах яких працюють 

вітчизняні підприємства. кризи, кризового стану економіки та інших 

негативних факторів, в умовах яких працюють вітчизняні підприємства. 

Найменшою частка прибутку ПАТ «Запоріжабразив» була у 2015 та 2016 

роках – 0,3 та 0,2% відповідно, після кризи 2008-2009 років найменшою була 

частка в обсязі 1,6% по результатах 2011 року. Що стосується абсолютного 
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значення розміру прибутку ПАТ «Запоріжабразив», то найбільший його 

розмір сягав 47,2 млн.грн. – за результатами 2018 року, найменший – 1,5 

млн.грн. за результатами 2016 року. 

 

 

 

*побудовано автором 

 

Серед причин таких коливань можна виділити зростаючий рівень 

собівартості (рис. 2.6) та витрат (табл. 2.9) досліджуваного нами 

підприємства. При чому, це пов’язано не лише із зростанням обсягу 

продукції, яка виробляється підприємством, а й зростанням вартості 

сировини та енергоносіїв, які використовуються на виробництві. Особливий 

акцент слід зробити на зростання вартості енергоносіїв, що доволі суттєво 

вплинуло на зростання вартості виробництва.  
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Таблиця 2.9 

Динаміка витрат ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» у 2008-

2018 роках, тис.грн. 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Матеріальні 

затрати 
194892 260992 366285 494880 497980 372149 334840 387298 664794 706582 870397 

Витрати на 

оплату 

праці 

35494 41784 49591 59501 61501 54107 51585 55330 62018 86801 127888 

Відрахуван-

ня на 

соціальні 

заходи 

15188 17366 21200 25749 26819 22714 21175 19046 23752 16510 24146 

Амортизація 15309 11701 11644 23175 25275 28381 25111 15266 16758 17172 21751 

Інші 

операційні 

витрати 

19156 24890 44682 38603 39463 20123 16396 46073 89906 99361 166000 

Разом 280039 356733 493402 641908 651038 497474 449107 523013 857228 926426 1210182 

*побудовано автором  

 

Як видно з таблиці 2.9 за весь період дослідження матеріальні затрати 

ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» зросли більше ніж у 4 рази – з 194,9 

млн.грн. у 2008 році до 870,4 млн.грн. у 2018 році. При цьому, зростання 

матеріальних затрат підприємства мало хвилеобразний характер – спочатку 

мало місце їх зростання, яке трималось до початку кризи 2013-2014 років 

(тобто майже п’ять років вони зростали), потім два роки вони знижувались – 

період самої кризи 2013-2014 роки, після ми спостерігаємо їх стрімке 

зростання кожного року. Найбільше зростання відбулось у 2018 році – воно 

склало 163,8 млн.грн.  

Здійснений вище аналіз дозволяє зробити висновок, що всі ризики та 

загрози, які призвели до криз 2008-2009 та 2013-2014 років, не були 

своєчасно ідентифіковані власниками та менеджментом підприємства, не 

були також своєчасно передбачені можливі негативні наслідки криз. 

Наступним кроком нашого дослідження буде оцінка фінансової 

стійкості  ПАТ «Запорізький абразивний комбінат», як  його спроможності 

якісно протистояти негативним впливам криз (табл. 2.10). 
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Таблиця 2.10 

Відносні показники оцінки фінансової стійкості ПАТ «Запорізький 

абразивний комбінат» у 2008-2018 роках 

Коефіцієнт Норма 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

К-т стійкого 

економічного 

зростання  0,02 
0,05 0,09 0,03 0,09 0,03 0,03 0,01 0,01 0,08 0,15 

К-т автономії >0,5 0,69 0,76 0,71 0,67 0,66 0,65 0,65 0,51 0,45 0,51 0,48 

К-т фінансової 

залежності <2 1,46 1,31 1,42 1,48 1,52 1,55 1,53 1,94 2,21 1,94 2,07 

К-т 

фінансування < 1 0,38 0,24 0,33 0,37 0,41 0,43 0,44 0,70 0,75 0,50 0,27 

К-т фінансової 

стійкості >1 2,64 4,14 3,06 2,69 2,44 2,33 2,25 1,43 1,33 2,02 3,69 

К-т забезпече-

ності власним 

оборотним 

капіталом >0,1 1,44 1,74 1,52 1,29 1,40 1,20 1,18 0,80 0,61 0,72 0,78 

К-т коротко-

строкової 

заборгованості 0,5-0,6 0,92 0,88 0,92 0,94 0,93 0,94 0,83 0,90 0,89 0,80 0,71 

К-т покриття 

інвестицій 
0,75-

0,9 0,71 0,78 0,72 0,69 0,67 0,66 0,70 0,55 0,49 0,57 0,52 

*побудовано автором 

 

Однією з необхідних фактичних передумов фінансової стійкості та 

стабільності підприємства, його стійкого економічного розвитку та 

можливості протистояти ризикам, загрозам та кризам є збільшення його 

власного капіталу за рахунок чистого прибутку. Дослідження 

функціонального навантаження фінансової гнучкості свідчить про те, що 

вона має зворотній взаємозв’язок з фінансовою стійкістю, так як збільшення 

власного капіталу за рахунок накопиченої частини призводить до 

капіталізації прибутку, який є основним джерелом розширеного відтворення. 

Процес тезаврування прибутку дає можливість зменшити залежність від 

позичених і залучених коштів [45]. З цією метою нами було першочергово 

розраховано коефіцієнт стійкого економічного розвитку підприємства, на 

який негативно вплинула криз 2013-2014 років, через що спостерігається 
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зниження рівня даного показника починаючи з 2013 року, а в 2015та 2016 

роках даний коефіцієнт набув найменшого значення 0,01%, що є свідченням 

погіршення фінансової стійкості, але в 2017 та 2018 роках ми спостерігаємо 

протилежну тенденцію – стрімке зростання даного показника – до 0,08% у 

2017 та до 0,15% у 2018 роках.  

Зважаючи на те, що більшість розрахованих нами і представлених у 

таблиці 2.10 коефіцієнтів розраховуються з використанням величини 

власного капіталу, збільшення якого, як правило, повинно позитивно 

позначатись на платоспроможності підприємства, та повинно призводити до 

зниження обсягу зобов'язань підприємства – платоспроможність 

підприємства перебуває в прямій залежності від його власного капіталу, а 

зобов'язання – в зворотній залежності від власного капіталу підприємства.  

Чітка тенденція до зростання власного капіталу ПАТ «Запорізький 

абразивний комбінат» простежується в періодах 2008-2011 та 2016-2018 

роках (табл. 2.11). В період  2012-2015 років відбувається коливання розміру 

власного капіталу і він має нестійкий характер. Але слід зазначити, що 

протягом періоду 2016-2018 років, підприємству вдалося забезпечити 

відновлення та збільшення розміру власного капіталу, який у 2017 році зріс 

на 23 799 тис.грн., а у 2018 році – на 44 405 тис.грн., тобто загалом на 68 204 

тис.грн. 

Безумовно, таке зростання капталу підприємства дозволяє сподіватись 

на підвищення рівня стабільності підприємства. Але, за результатами 

розгляду структури власного капіталу ПАТ «Запоріжабразив» вбачаються 

певні ризики для стабільності підприємства. Зазначені ризики виникають 

через нераціональність структури власного капіталу  ПАТ «Запоріжабразив», 

в якій найбільшу частку становить нерозподілений прибуток попередніх 

років – йог питома вага в структурі була найменшою у 2012 році – 91,3%, а 

найбільшою вона була у 2011 році – 98,0% власного капіталу промислового 

підприємства. 
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Таблиця 2.11 

Динаміка структури власного капіталу ПАТ «Запорізький абразивний 

комбінат» у 2008-2018 роках 

 Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Зареєстрований 

капітал, 

тис.грн. 

1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 

Зареєстрований 

капітал, % 
0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

Капітал у 

дооцінках, 

тис.грн. 

0 0 0 0 15830 16148 8756 7333 1831 3047 4107 

Капітал у 

дооцінках, % 
0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,5 3,5 3,0 0,8 1,2 1,3 

Резервний 

капітал, 

тис.грн. 

5773 5773 3645 3645 3645 3645 3974 4375 4463 4543 5597 

Резервний 

капітал,% 
2,5 2,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 1,7 1,8 

Нерозподілений 

прибуток, 

тис.грн. 

223102 228889 237098 258233 219890 226465 233346 227616 231604 254107 296398 

Нерозподілений 

прибуток, % 
96,8 96,9 97,9 98,0 91,3 91,4 94,2 94,5 96,7 96,5 96,4 

Усього власний 

капітал, тис.грн. 
230386 236173 242254 263389 240876 247769 247587 240835 239409 263208 307613 

Усього власний 

капітал, % 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

*побудовано автором 

 

Значна питома вага нерозподіленого прибутку в капіталі ПАТ 

«Запоріжабразив» свідчить про його нестійке становище, адже 

нерозподілений прибуток будь-якого часу може бути спрямований на 

виплату дивідендів. Окрім цього, така структура капіталу показує його 

залежність саме від розміру прибутку підприємства, що є свідченням 

залежності стійкості підприємства переважно від ефективності його 

діяльності. Як додатковий ризик для стійкості промислового підприємства 

слід виділити низьку частину статутного капіталу, частка якого має 

тенденцію до зниження, - за період дослідження його частка зменшилась з 

0,7% до 0,5%, при цьому в абсолютному значенні його розмір був і 
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залишається незмінним і становить 1 511 тис.грн. Все це, дозволяє 

стверджувати, що за даними показниками у підприємства є ризики та  загроза 

його функціонування, що також не відповідає концептуальній вимозі 

міжнародних стандартів фінансової звітності – концепції збереження 

фінансового капіталу з раціональною структурою. 

Сучасна теорія фінансового менеджменту забезпечення фінансової 

стійкості нерозривно пов'язує з «високою часткою власного капіталу в 

загальній сумі використовуваних фінансових засобів» [111, с. 516-517]. Що 

стосується аналітичного індикатору вищезазначеного, то ним виступає у 

цьому випадку виступає коефіцієнт автономії або фінансової незалежності. 

Оптимальне нормативне значення зазначеного коефіцієнту повинно бути 

більше за 0,5. Це повністю відповідає концепції збереження фінансового 

капіталу, яка на сьогодні в світовій економіці виступає як базова концепція 

міжнародних стандартів фінансової звітності.  

З огляду на це, наступним коефіцієнтом, якому в аналітичному плані у 

вітчизняній теорії і практиці перевага віддається коефіцієнту фінансової 

незалежності, який є аналітичним індикатором реалізації концепції 

збереження фінансового капіталу, що є обов’язковою передумовою 

успішного бізнесу. Нажаль, на макрорівні в останні роки прослідковується 

негативна тенденція погіршення важливіших показників фінансової стійкості 

промислових підприємств України. Фінансовий стан суб’єктів 

господарювання став критичним, підтвердженням цього є невідповідність 

важливіших індикаторів рекомендованим значенням, а в окремих випадках і 

від’ємне їх значення [46]. 

Так, як нами зазначалось, що в 2018 році відбулось підвищення 

коефіцієнту економічного зростання, що повинно мати позитивний сенс для 

фінансової стійкості підприємства ПАТ «Запоріжабразив». Водночас, коли 

ми розширюємо наш аналіз і переходимо до інших показників ми бачимо, що 

не все так добре у нашого об’єкта дослідження навіть у 2018 році, як видно з 

таблиці 2.10. У цьому ж 2018 році ми бачимо, що коефіцієнти автономії та 
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фінансової залежності не відповідають навіть мінімальним нормам - 

коефіцієнт автономії нижче мінімального рівня (становить 0,48% при нормі 

>0,5), а коефіцієнти фінансової залежності вище максимального рівня 

(становить 2,07% при нормі <2). Тобто підприємство втрачає свою 

незалежність і його діяльність набуває більш ризикового характеру - 

ризиковий характер бізнесу і збільшення його ступеня зі зростанням частки 

позикового капіталу, веде до збільшення і ризику можливої 

неплатоспроможності, що викликає необхідність вирішення питання про 

граничний рівень позикового капіталу. Власники та менеджери підприємства 

повинні вибрати певне оптимальне співвідношення між ризиком і вартістю, 

яке вони здатні будуть контролювати та дотримуватись. 

Ще одним доволі важливим показником фінансової стійкості 

підприємства, який може також служити як інструмент попередження та 

ранньої діагностики ризиків та загроз в діяльності промислового 

підприємства є наявність та обсяг власних оборотних коштів, позитивна 

величина яких свідчить про розмір оборотних активів, покритих за рахунок 

власного капіталу, джерелом цього результату є чистий прибуток. Стан 

даного показника характеризується коефіцієнтом забезпеченості власним 

оборотним капіталом, оптимальне нормативне значення якого повинно бути 

більшим за 0,1.  

Як показують здійснені нами розрахунки в таблиці 2.10, даних 

коефіцієнт протягом всього періоду дослідження суттєво випереджав 

мінімальне оптимальне значення, хоча 3 2013 року простежується тенденція 

до його зниження. Але і при цьому, його мінімальне значення, яке було за 

результатами 2016 року і становило 0,61, перевищує мінімальне оптимальне. 

Максимального ж значення даний коефіцієнт набував у 2009 році і воно 

дорівнювало 1,74.    

Фінансова стійкість невід’ємно пов’язана з фінансовою гнучкістю 

суб’єкта господарювання. Компаративний аналіз літературних джерел дає 

можливість виокремити суттєві ознаки останнього.  
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По-перше, це спроможність підприємства швидко формувати 

необхідний обсяг фінансових ресурсів (капіталу, позичених коштів).  

По-друге, це спроможність протидіяти неочікуваним перервам у 

надходженні грошових потоків, що автоматично призводить до від’ємного 

значення чистого грошового потоку. В умовах дефіциту надходження 

грошових коштів,зметою уникнення неплатоспроможності і банкрутства, 

можлива реалізація і перерозподіл деяких видів активів, диверсифікація 

діяльності.  

По-третє, це спроможність позичати кошти із різних джерел, 

збільшувати акціонерний капітал. Таким чином, суттєві ознаки фінансової 

гнучкості суб’єкта господарювання пов’язані зі спроможністю швидко 

формувати необхідний обсяг джерел фінансування і в першу чергу, 

позичених коштів [46].  

Як показує аналіз функціонування промислових підприємств, 

вітчизняних та зарубіжних, власники та менеджери підприємства постійно  

повинні вирішувати питання щодо фінансування діяльності підприємства, 

внаслідок чого перед ними постають наступні важливі завдання: 

1) визначення необхідного розміру інвестування із зазначенням 

безпосередньо конкретних видів активів для цього; 

2) визначення та вибір джерел фінансування (власні, позикові кошти). 

Рішення цього питання стратегічно повинно бути орієнтовано на 

максимізацію ринкової вартості бізнесу і знаходиться у площині покращення 

основних показників фінансового стану, підвищення рівня його фінансової 

стійкості. 

Негативним фактором в цьому сенсі, а також додатковим ризиком і 

загрозою для платоспроможності підприємства є те, що підприємство при 

залученні коштів, надає перевагу короткостроковим кредитам банків (рис. 

2.7). Хоча останнім часом значення цього коефіцієнту зменшилось і по 

результатах 2018 року склало 0,71, воно перевищує оптимальне нормативне 

значення в розмірі 0,5-0,6. Протягом періоду дослідження значення 
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коефіцієнту ще більше перевищувало нормативне і найбільше його значення 

було зафіксовано по результатах 2013 року і становило 0,94. 

 

*побудовано автором 

 

Як негатив та потенційні ризики для фінансової стійкості ПАТ 

«Запорізький абразивний комбінат» слід розглядати зниження коефіцієнту 

покриття інвестицій. Зазначений коефіцієнт лише один раз за весь період 

дослідження досягав оптимального нормативного значення – в 2009 році. В 

інших роках даний коефіцієнт завжди був нижче оптимального рівня і після 

досягнення максимуму у 2009 році мав ярко виражену тенденцію до 

зменшення, в результаті чого, його значення по результатах 2018 року 

становило 0,52. 

При оцінці фінансового стану промислового підприємства доволі 

важливими показниками виступають показники його ліквідності, які 

дозволяють визначити його спроможність вчасно проводити розрахунки за 
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всіма власними зобов'язаннями як за рахунок наявних грошових коштів та їх 

еквівалентів, так і за рахунок грошових коштів, які можуть бути отримані 

підприємством від реалізації окремих елементів майна підприємства (табл. 

2.12). До таких основних коефіцієнтів відносять наступні: 

- коефіцієнт поточної ліквідності (загальної ліквідності, покриття); 

- коефіцієнт швидкої ліквідності (проміжної, суворої, уточненої, 

критичної ліквідності); 

-  коефіцієнт абсолютної ліквідності (негайної ліквідності). 

 

Таблиця 2.12 

Динаміка показників ліквідності ПАТ «Запорізький абразивний 

комбінат» у 2008-2018 роках 

Коефіцієнт Норма 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

К-т загальної 

ліквідності ≥1,5 1,64 2,02 1,68 1,69 1,44 1,59 1,84 1,43 1,45 1,64 1,30 

К-т швидкої 

ліквідності 

≥0,7 

1,02 1,40 1,30 1,27 1,03 1,23 0,64 0,38 0,62 0,46 0,56 

К-т абсолют-

ної ліквідності 

 

≥0,2 0,02 0,07 0,06 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,05 0,12 0,20 

*побудовано автором 

 

Здійснюючи аналіз розрахованих показників ліквідності ПАТ 

«Запорізький абразивний комбінат» за період 2008-2018 роки, що 

представлені у таблиці 2.12, можна зазначити про доволі низький рівень 

ліквідності досліджуваного підприємства: 

-  коефіцієнт загальної ліквідності суттєво коливався протягом періоду 

дослідження, а його середнє значення за весь період склало 1,61. 

Найбільшого значення даний коефіцієнт досяг у 2002 році – 2,02. При цьому, 

майже половину періоду даний коефіцієнт був нижче оптимального 

значення, що може свідчити про певні складнощі збуту продукції або ж 

погану організацію матеріально-технічного забезпечення, що мали місце в 

діяльності підприємства. Тобто платоспроможність ПАТ «Запорізький 
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абразивний комбінат» є незначною, через що є реальний фінансовий ризик, 

як для самого підприємства, так і для його партнерів.  

- коефіцієнт швидкої ліквідності протягом 2008- 2013 років значно 

перевищував оптимальне значення і при нормі не менше 0,7 складав більше 

1. Це дозволило стверджувати, що підприємство має низький фінансовий 

ризик, а значить потенційні можливості для залучення додаткових 

фінансових ресурсів, а також було спроможне у випадку зменшення обсягів 

реалізації покрити свої зобов'язання перед кредиторами. Протягом 

наступного періоду ситуація кардинально змінилась і фактичне значення 

коефіцієнту жодного разу не досягало оптимального значення, що дозволяє 

стверджувати про суттєве: підвищення рівня фінансового ризику і зниження 

спроможності підприємства у разі падіння обсягів реалізації покрити свої 

зобов'язання перед кредиторами. 

- коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом всього досліджуваного 

періоду був значно нижчим оптимального рівня – його середнє значення 

становить 0,06 при нормі не менше 0,2. Лише за результатами 2018 року 

даний показник зміг досягти оптимального рівня. Водночас така 

нестабільність даного показника є свідченням підвищеного рівня ліквідності 

підприємства і неможливості негайного погашення ним своїх боргів перед 

всіма кредиторами. 

Загалом можна констатувати, що має місце зниження рівня ліквідності 

ПАТ «Запорізький абразивний комбінат», що вимагає серйозних заходів та 

дій від власників та керівництва для керування ним. 

На підставі здійсненої діагностики системи управління діяльністю 

підприємства на прикладі ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» в умовах 

кризи та його фінансової стійкості ми дійшли висновку про доволі низький 

рівень його фінансової стійкості та наявність кризових явищ в діяльності 

підприємства, значну залежність від зміни зовнішнього середовища, 

зовнішніх ризиків та загроз, що є низькою якістю управління з боку 

власників та керівництва підприємства. Водночас, окремі негативні наслідки 
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кризи для всієї вітчизняної економіки (наприклад, знецінення національної 

валюти) та деякі особливості функціонування підприємства (наприклад, 

значна питома вага продукції, що реалізується підприємством на зовнішніх 

ринках за валюту) дозволили підприємству в таких умовах швидко відновити 

рівень реалізації продукції, що однак є не далекоглядністю керівництва, а 

сприятливістю зовнішніх умов.   

 

 

2.3. Оцінка ефективності антикризового управління підприємства 

 

Наступним кроком нашого дослідження є безпосередньо оцінка 

ефективності антикризового управління досліджуваного нами промислового 

підприємства. Окрім того, що вона повинна бути частиною системи 

анктикризового управління підприємством, з метою своєчасного її 

вдосконалення, внесення змін з урахуванням змін зовнішнього середовища, 

умов ведення бізнесу, в тому числі законодавчих, тощо, вона дозволяє 

власникам та менеджерам підприємства здійснювати оцінку ефективності 

самої системи антикризового управління та відповідність її цілям та 

завданням, що покладають на неї власники та менеджери підприємства. 

На підставі здійсненого аналізу засад та методик оцінки ефективності 

антикризового управління підприємства було встановлено, що серед 

науковців та оцінювачів стану та якості управління підприємств, стану 

антикризового управління на підприємствах найбільшого поширення набули 

інтегральні методики оцінки ймовірності банкрутства. В основі зазначених 

методик та моделей оцінювання лежить зміна якісних фінансових  

показників.  

У літературі виділяють чотири основних підходи для оцінки й 

прогнозування ймовірності банкрутства підприємств [133]: 

1) експертні методи – засновані на якісній оцінці ймовірності 

банкрутства (метод Аргенти (А-рахунок),або оцінки ймовірності краху; 



113 

 

метод Скоуна; методика компанії ERNST&WHINNEY; методика якісного 

аналізу В. Ковальова); 

2) економіко-математичні методи засновані на побудові економіко-

математичних моделей (дискримінантний аналіз; кластерний аналіз; дерева 

класифікації; імітаційне моделювання);  

3) штучні інтелектуальні системи – призначені для виявлення 

причин, що викликали незадовільний стан підприємства; дозволяють 

моделювати механізм мислення людини щодо вирішення завдань у 

відповідній предметній області; 

4) методи оцінки фінансового стану – розрахунок фінансових 

коефіцієнтів на основі фінансової звітності (система показників У. Бівера; 

метод "creditmen" Ж. Депаляна; методика діагностики банкрутства 

підприємства І. Бланка; методика, заснована на розрахунку коефіцієнта 

фінансування важколіквідних активів; модель фінансової рівноваги 

підприємства Ж. Франшо та І. Романе). 

Серед найбільш відомих моделей, які використовуються для оцінки 

ефективності антикризового управління, слід виділити такі як модель Ліса, 

Таффлера, Спрінгейта, Зайцевої, Терещенко та інших, основні переваги та 

недоліки яких представлені нами в таблиці 2.13. 

З переліку найбільш відомих та найбільш використовуваних 

оціночних моделей ми зробили вибір на користь моделі Е. Альтмана, О. 

Терещенка та А. Матвійчука. Причиною нашого вибору даних моделей є той 

факт, що вони найбільш точно дозволяють визначити рівень 

кредитоспроможності підприємства та оцінити ризик банкрутства, а моделі 

О. Терещенка та А. Матвійчука, до того ж, розроблені відповідно до 

національної приналежності підприємств та враховують специфіку 

економіки України. 
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Таблиця 2.13 

Порівняльна характеристика основних моделей прогнозування 

банкрутства підприємства 

Модель 

Переваги Недоліки 

П’ятифакторна модель Альтмана 

Змінні моделі відображають різні 

аспекти діяльності підприємства, 

можливо динамічне прогнозування змін 

фінансової стабільності.  

Застосовують лише відносно 

акціонерних товариств, чиї акції 

обертаються на ринку цінних паперів, 

модель не є стійкою до варіацій вихідних 

даних. 

Модель Тафлера 

Простота розрахунку, можливість 

застосування при проведенні 

зовнішнього діагностичного аналізу.  

Більшість обстежених боржників були 

визнані фінансово стійкими. Отримані 

прогнози неадекватні, оскільки досягти 

критичного (негативного) рівня 

практично неможливо. 

Модель Ліса 

Змінні величини визначаються за 

даними балансу, що дозволяє 

використовувати модель для 

зовнішнього експрес-аналізу.  

Неадекватність одержуваних прогнозів 

для підприємств. Немає галузевої 

диференціації інтегрального показника. 

Модель Creditmen 

Можливе використання методик для 

проведення зовнішнього аналізу. 

Визначено нормативи змінних величин, 

які диференційовані за галузями.  

Граничні значення коефіцієнтів 

завищені. Недоліком є різкі «переходи» 

від однієї оцінки фінансової заможності 

до іншої, тобто навіть якщо 

підприємство одержить 99 балів зі ста, 

його фінансове становище буде визнано 

нестійким. 

Модель О. Зайцевої 

Модель використовує в якості змінних 

величин шість фінансових показників, 

для яких визначені нормативні 

значення.  

Методика недостатньо добре описана, не 

надана техніка розрахунку коефіцієнтів. 

Існує необхідність залучення даних про 

коефіцієнт завантаження за попередні 

періоди. 

Модель Р. Сайфуліна і Г. Кадикова 

Модель включає 5 змінних, що 

характеризують різні аспекти діяльності 

підприємства.  

Значення розрахунку не враховують 

галузевих особливостей та реалій 

українських підприємств. 

Модель Спрінгейта 

Модель показує достатній рівень 

надійності прогнозу.  

Немає галузевої та регіональної 

диференціації. Між змінними 

спостерігається досить висока кореляція. 

 Джерело: [54, с. 97] 
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Модель Е. Альтмана дозволяє визначити рівень кредитоспроможності 

підприємства та оцінити ризик банкрутства з огляду на потенційні ризики та 

загрози підприємства – Е. Альтман в своїй моделі спромігся об’єднати такі 

базові показники, як прибуток, виручка від реалізації продукції,  власний 

капітал, нерозподілений прибуток, обіговий капітал, розмір активів, тощо. 

Модель  Е. Альтмана представлена наступною формулою:  

 

Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,42x4 + 0,995x5      (2.1),  

де Z – значення Z-рахунку Альтмана;  

x1 – власний обіговий капітал / сума активів;  

x2 – нерозподілений прибуток / сума активів;  

x3 – прибуток до сплати відсотків / сума активів;  

x4 – балансова вартість власного капіталу / позичковий капітал;  

x5 – обсяг продажу (виручка) / сума активів.  

Залежно від отриманого значення Z-рахунку можливо оцінити рівень 

загрози ризиків та рівень загрози банкрутства підприємства (табл. 2.6).  

 

Таблиця 2.6  

Показники ймовірності банкрутства за моделлю Е. Альтмана  

Ступінь загрози банкрутства Для промислових підприємств 

Висока ймовірність банкрутства Z < 1,23 

Зона «невизначеності» 1,23 < Z < 2,89 

Низька ймовірність банкрутства Z > 2,9 

 Джерело: [31] 

 

Модель О. Терещенка створена на базі аналітичних даних 

національного господарства з урахуванням специфіки та структури 

вітчизняних підприємств. Модель О. Терещенка представлена наступною 

формулою:  
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Z = 1,5x1 + 0,08x2 + 10x3 + 5x4 + 0,3x5 + 0,1x6         (2.2),  

де Z – значення Z-рахунку Терещенка;  

х1 – грошові надходження / зобов'язання; 

х2 –  валюта балансу / зобов'язання; 

х3 – чистий прибуток / середньорічна суми активів; 

х4 – прибуток / виручка від реалізації; 

х5 – виробничі запаси / виручка; 

х6 – виручка / основний капітал. 

На основі отриманого результату здійснюється висновок про 

ймовірність банкрутства підприємства (табл. 2.7). 

 

Таблиця 2.7  

Показники ймовірності банкрутства за моделлю О. Терещенка  

Ступінь загрози банкрутства Для промислових підприємств 

Банкрутство більш ніж ймовірне 0 < Z < 1 

Фінансова стійкість порушена 1 < Z < 2 

Банкрутство не загрожує Z > 2 

 Джерело: [120] 

 

Модель А. Матвійчука має більш високий рівень точності 

діагностування банкрутств вітчизняних підприємств ніж розроблені моделі і 

представлена наступною формулою:  

 

Z = 0,33x1 + 0,268x2 + 0,045x3 – 0,018x4 – 0,004x5 – 0,015x6 + 0,702x7    (2.3),  

де Z – значення Z-рахунку Матвійчука;  

х1 – оборотні активи / необоротні активи; 

х2 –  чистий дохід від реалізації / поточні зобов’язання; 

х3 – чистий дохід від реалізації / власний капітал; 

х4 – баланс / чистий дохід від реалізації; 

х5 – (оборотні активи-поточні зобов’язання) / оборотні активи; 
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х6 – (довгострокові зобов’язання + поточні зобов’язання) / баланс; 

х7 – власний капітал / (забезпеченість наступних витрат і платежів + 

довгострокові зобов’язання + поточні зобов’язання). 

На основі отриманого результату здійснюється висновок про 

ймовірність банкрутства підприємства (табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8  

Показники ймовірності банкрутства за моделлю А. Матвійчука  

Ступінь загрози банкрутства Для промислових підприємств 

Загроза фінансової криз Z < 1,104 

Задовільний фінансовий стан і низька 

ймовірність банкрутства 

Z > 1,104 

 Джерело: [73] 
 

За обраними та розглянутими нами моделями ми отримали наступні 

результати: 

1) модель Е. Альтмана: досліджуване нами підприємство ПАТ 

«Запорізький абразивний комбінат» за результатами здійснених розрахунків 

має низьку ймовірність банкрутства, що не зовсім відповідає дійсності. 

Дійсно, досліджуване підприємство є прибутковим, але фінансово нестійким, 

з підвищеним рівнем ризику ліквідності. Крім того, нераціональною 

протягом всього періоду дослідження залишається структура капіталу 

підприємства.  

Також спостерігається значне зниження чотирьох показників з п’яти – 

Х1-Х4 (табл. 2.9), а значне зростання показника Х5 спричинено більше 

всього знеціненням національної валюти, а також експортною орієнтацією 

діяльності ПАТ «Запорізький абразивний комбінат», адже основою для 

розрахунку даного показника є обсяг продажу продукції, тобто, у випадку 

укріплення національної валюти підприємство мало б інший, негативний 

результат від своєї діяльності.  
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Таблиця 2.9 

Розрахунок коефіцієнтів та інтегрального показника ПАТ 

«Запорізький абразивний комбінат» за моделлю Е. Альтмана 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Х1 0,69 0,76 0,71 0,67 0,66 0,65 0,65 0,51 0,45 0,51 0,48 

Х2 0,67 0,74 0,69 0,66 0,60 0,59 0,62 0,49 0,44 0,50 0,47 

Х3 0,02 0,04 0,06 0,02 0,06 0,02 0,02 0,00 0,00 0,04 0,07 

Х4 2,20 3,18 2,40 2,08 1,91 1,82 1,88 1,06 0,82 1,06 0,94 

Х5 0,93 1,21 1,92 1,38 1,80 1,38 1,22 1,24 1,70 1,88 2,00 

Z 2,96 3,84 4,20 3,36 3,74 3,15 3,06 2,48 2,74 3,23 3,36 

 *побудовано автором 
 

Аналіз динаміки інтегрального показника (рис. 2.8) показує, що 

негативний вплив на фінансову стійкість підприємства мали обидві кризи. 

Але, якщо криза 2008-2009 років спричинила негативні тенденції у діяльності 

підприємства при тому що інтегральний показник перебував постійно у  зоні 

низької ймовірності банкрутства. Криза ж 2013-2013 років мала більш 

суттєвий негативний вплив на рівень фінансової стійкості та інтегральний 

показник – за наслідками даної підприємство у 2015 та 2016 роках 

перебувало в зоні «невизначеності», а інтегральний показник мав наступні 

значення 2,48 та 2,17 відповідно. 
 

 

*побудовано автором 
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2) модель О. Терещенка: досліджуване нами підприємство ПАТ 

«Запорізький абразивний комбінат» за результатами здійснених розрахунків 

майже половину досліджуваного періоду перебувало в зоні, коли 

банкрутство було більш ніж ймовірне: перший раз це відбулось після кризи 

2008-2009 років і тримало лише один рік (табл. 2.10). Криза ж 2013-2014 

років мала значний негативний вплив на фінансову стійкість підприємства і 

уже з першого року кризи підприємство перебувало у критичній зоні, а 

падіння інтегрального показника тривало чотири роки поспіль. Саме в цей 

період інтегральний показник опустився до свого мінімального, найнижчого 

рівня, який мав місце у 2016 році і становив 0,74.  

 

Таблиця 2.10 

Розрахунок коефіцієнтів та інтегрального показника ПАТ 

«Запорізький абразивний комбінат» за моделлю О. Терещенка 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Х1 0,49 0,49 0,63 0,04 0,19 0,19 0,14 0,25 0,12 0,31 0,47 

Х2 3,20 4,18 3,40 3,08 2,91 2,82 2,88 2,06 1,82 2,06 1,94 

Х3 0,02 0,04 0,06 0,02 0,06 0,02 0,02 0,00 0,00 0,04 0,07 

Х4 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 0,04 

Х5 0,19 0,11 0,05 0,09 0,07 0,09 0,07 0,11 0,01 0,06 0,05 

Х6 1,36 1,60 2,73 2,05 2,74 2,14 1,87 2,42 3,76 3,65 4,13 

Z 1,43 
1,80 2,26 0,83 1,54 0,99 0,95 0,87 0,74 1,53 2,22 

*побудовано автором 

 

Ще п’ять років підприємство перебувало в зоні, коли фінансова стійкість 

була порушена і всього два роки – 2010 та 2018 роки були роками фінансової 

стабільності і стійкості підприємства, а інтегральний показник досяг 

найвищого рівня за весь період – 2,26 та 2,22 відповідно. 

Розглядаючи динаміку показників, слід відмітити схожу динаміку 

показників Х2, Х4 та Х5. Слід також зазначити, здійснені нами висновки за 

результатами аналізу фінансової стійкості підприємства в попередній главі та 

виділені кризові періоди значною мірою співпадають з тими кризовими 
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періодами, що отримані нами при розрахунках за даною моделлю О. 

Терещенка. 

На рисунку 2.9 наглядно видно всі негативні тенденції, що мали місце 

у фінансовому стані та стійкості ПАТ «Запорізький абразивний комбінат». 

Покращання фінансової стійкості в 2017-2018 роках було спричинено 

показниками Х2 та Х6. 

 

 

*побудовано автором 
 

3) модель А. Матвійчука: досліджуване нами підприємство ПАТ 

«Запорізький абразивний комбінат» за результатами здійснених розрахунків 

протягом усього досліджуваного періоду перебувало в зоні, коли мало 

задовільний фінансовий стан і низьку ймовірність банкрутства (табл. 2.11). 

Зважаючи на доволі широкий спектр фінансових показників, які 

використовувались для аналізу, кризові явища, ризики та загрози, що 

виникали під час обох криз, впливали на них у різні періоди, і тривали різні 

проміжки часу. У моделі інтегрального показника найбільшу вагу мають 

коефіцієнти Х2 та Х7, їх зменшення в окремі роки періоду, що 

досліджується, було спричинено зменшенням доходу від реалізації продукції 

та обсягу власного капіталу, значну частку якого становить нерозподілений 

прибуток минулих років, отриманий саме від реалізації підприємством 

власної продукції.     
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Таблиця 2.11 

Розрахунок коефіцієнтів та інтегрального показника ПАТ 

«Запорізький абразивний комбінат» за моделлю А. Матвійчука 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Х1 0,92 
0,78 0,86 1,09 0,88 1,16 1,23 1,79 2,80 2,49 1,62 

Х2 
3,20 5,59 6,97 4,46 5,53 4,08 4,09 2,76 3,34 4,32 4,19 

Х3 
1,36 1,60 2,73 2,05 2,74 2,14 1,87 2,42 3,76 3,65 4,13 

Х4 
1,07 0,82 0,52 0,72 0,56 0,72 0,82 0,80 0,59 0,53 0,50 

Х5 
0,39 0,50 0,40 0,41 0,30 0,37 0,46 0,30 0,31 0,39 0,23 

Х6 
0,31 0,24 0,29 0,33 0,34 0,35 0,35 0,49 0,55 0,49 0,52 

Х7 
0,93 0,91 0,94 0,95 0,95 0,95 0,86 0,93 0,93 0,89 0,93 

Z 1,85 2,44 2,92 2,30 2,54 2,22 2,17 2,07 2,62 2,75 2,48 

*побудовано автором 
 

 Динаміка зміни інтегрального показника за моделлю А. Матвійчука 

(рис. 2.10) є дещо подібною до динаміки інтегрального показника за моделлю 

О. Терещенка, на відміну від якої результатом моделі А. Матвійчука є низька 

ймовірність банкрутства, що не зовсім відповідає дійсності з причин, про які 

ми неодноразово наголошували раніше. 
 

 

*побудовано автором 
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Для наглядності та узагальнення результатів дослідження за 

допомогою моделей оцінки ймовірності банкрутства ПАТ «Запорізький 

абразивний комбінат», які нами було використано, нами побудовано зведену 

таблицю (табл. 2.12), яка також дозволяє побачити певні відмінності у 

підходах, що використовувались розробниками зазначених моделей.   

 

Таблиця 2.12 

Зведені значення результатів дослідження за допомогою моделей 

оцінки ймовірності банкрутства ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» за 

2008-2018 роки 

Назва 

моделі/ 

результати 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Модель         

Е. Альтмана 

Низька ймовірність банкрутства 
 

Порушення 

фін.стійкості 

Низька 
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банкрутства 

Модель        
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Модель  

А. Матвійчука Низька ймовірність банкрутства 

*побудовано автором 

 

Здійснена нами оцінка ефективності антикризового управління ПАТ 

«Запорізький абразивний комбінат» дозволяє стверджувати про його низький 

рівень, що раніше було підтверджено результатами здійсненої нами 

діагностики його фінансової стійкості в умовах кризи.  

Задіяні нами для дослідження методи дійсно довели свою 

ефективність, водночас, вони мають і певні обмеження – здійснюють 

основний акцент на прибутковості (як показав аналіз останніх криз швидкі 

темпи зростання прибутку та обсягів виробництва також містили потенційні 

ризики для підприємств, які не були вчасно ідентифіковані та упереджені 
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власниками та менеджерами підприємств), а результати інтегральних значень 

методик оцінки не завжди відповідають реальним ризикам ймовірності 

банкрутства, не завжди дозволяють попередити ризики та загрози в 

діяльності підприємства і потребують вдосконалення, в тому числі, з метою 

врахування часових обмежень в умовах наближення моменту технічної 

неплатоспроможності. Окрім цього, ряд фахівців [53; 93; 122] наголошують 

на тому, що фінансові показники не спроможні повною мірою відобразити 

вплив саме наявності антикризового управління на підприємстві на його 

ефективність та стійкість. Саме це і потребує удосконалення існуючих 

методів оцінки та/або розробку нових методів оцінки ефективності 

антикризового управління.  

 

Висновки до розділу 2 

У результаті аналізу функціонування економіки України та її суб’єктів 

в кризові періоди, діагностики фінансової стійкості промислового 

підприємства в умовах кризи, а також на підставі оцінки ефективності 

антикризового управління підприємства отримані такі висновки. 

1. Промисловий  сектор  України  виступає  важливим 

системоутворюючим чинником економічного розвитку країни, який тим чи 

іншим  чином  позначається  на  всіх  інших  її  сферах  і  галузях.  На  

підприємствах промислового комплексу працевлаштовано більше, ніж 3 млн. 

осіб. Промислове виробництво формує п’яту частину доданої вартості, а 

також більшу  половину  експортного  потенціалу  держави.  В  сучасних  

тяжких зовнішньоекономічних  умовах  саме  промисловий  комплекс  

виступає головним чинником «виживання» України. 

2. Криза 2008-2009 років, хоча і розпочалася в фінансовому секторі, 

мала руйнівний вплив на вітчизняну економіку та промисловість і навіть 

деякі позитивні тенденції у динаміці вітчизняного ВВП у 2010-2011 роках не 

були свідченням стійкого зростання або відновлення економіки та 

промисловості країни. Даний період можна було назвати періодом 
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часткового відновлення та компенсації втрат, що були понесені економікою 

України та промисловими підприємствами протягом 2008-2009 років. 

Незважаючи на те, що криза 2013-2014 років не була такою руйнівною як 

попередня, але падіння промисловості, що розпочалось після кризи 2008-

2009 років, мало своє продовження і після кризи 2013-2014 років. Слід також 

врахувати той факт, що:  

по-перше, кризу 2008-2009 років було доволі складно ідентифікувати, 

потенційні ризики, які мали місце у світовій економіці у період до 2008 року 

більшістю науковців та економістів розглядались лише як позитивні 

тенденції розвитку економіки і в цьому не вбачались ані ризики, ані 

потенційні загрози; 

по-друге, на відміну від кризи 2008-2009 років криза 2013-2014 років 

була очікуваною, передбачуваною і наближалася вона доволі послідовно. В 

Україні вона також була посилена політичною кризою та початком 

зовнішньої агресії та окупації важливих для вітчизняної промисловості 

територій з боку Росії у 2014 році. 

3. Порівнюючи вплив криз 2008-2009 та 2013-14 років на Україну з 

впливом на найбільші країни світу на прикладі ВВП ми вбачаємо подібні 

ситуації лише за наслідками кризи 2008-2009 років. Водночас, зарубіжним 

країнам, на відміну від України вдалось уникнути руйнівного та негативного 

впливу кризи 2013-2014 років, в тому числі завдячуючи стабільності курсу 

національних валют зазначених країн. Окрім цього, з 2014 року розрахунок 

ВВП України розраховується без урахування тимчасово  окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 

проведення антитерористичної  операції.  

4. Здійснений нами аналіз трисекторної структури ВВП України та 

найбільших країн світу дозволив нам зробити висновок, що структура ВВП 

України не сильно відрізняється від структури провідних країн. В частині 

частки промисловості в структурі ВВП Україна є схожою з зазначеними 

країнами, а основні відмінності стосуються сільського господарства та 
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сектору послуг – в Україні сільське господарство займає більшу частку ніж в 

країнах «Великої сімки», а з сектором послуг ми маємо протилежну ситуацію 

– в Україні він займає меншу частку ніж в країнах «Великої сімки». 

Зважаючи на таке суттєве значення промисловості та промислових 

підприємств в структурі валового внутрішнього продукту можна сміливо 

стверджувати, що будь-які негативні зміни в діяльності промислових 

підприємств, які можуть бути викликані ризиками, загрозами та кризами 

негативно впливають на всю вітчизняну економіку. 

5. Виділено основні характерні риси та недоліки функціонування та 

управління діяльністю вітчизняних промислових підприємств, які, на нашу 

думку, створюють для них додаткові ризики та загрози, не дозволяють 

швидко подолати негативні наслідки криз та розпочати процес відновлення, 

нормального стабільного функціонування: неготовність вітчизняних 

промислових підприємств до кризи через відсутність стратегічного мислення 

у власників та менеджерів, якісного антикризового інструментарію та 

механізмі; моральне та фізичне старіння виробничих фондів підприємств; 

низький рівень продуктивності та великий рівень енергетичної затратності, 

що не дозволяє знизити собівартість продукції, яка виробляється; продукція 

вітчизняних промислових підприємств є слабо диверсифікованою і 

неспроможна якісно конкурувати не лише на міжнародних ринках, а й на 

вітчизняному ринку; більшість великих та середніх промислових 

підприємств значною мірою залежить від монопольних зовнішніх джерел 

сировини і, особливо, енергії; вітчизняні промислові підприємства 

виробляють переважно низькотехнологічну продукцію, яка є основною 

статтею вітчизняного експорту і суттєво залежить від кон’юнктури світового 

ринку, а її ціна має низький рівень інноваційної складової.  

6. Здійснений нами аналіз функціонування економіки України та її 

суб’єктів в кризові та післякризові періоди дозволив не лише виділити 

основні чинники, природу та причини цих криз, а й ті тенденції, що виникали 

та/або були спричинені кризами в діяльності вітчизняних промислових 
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підприємств протягом 2008-2018 років. Так, нами було встановлено, що на 

більшості вітчизняних промислових підприємств власники та менеджери 

були не змогли передбачити кризи і були не готові до них. 

7. На підставі здійсненої діагностики системи управління діяльністю 

підприємства на прикладі ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» в умовах 

кризи та його фінансової стійкості ми дійшли висновку про доволі низький 

рівень його фінансової стійкості та наявність кризових явищ в діяльності 

підприємства, значну залежність від зміни зовнішнього середовища, 

зовнішніх ризиків та загроз, що є низькою якістю управління з боку 

власників та керівництва підприємства. Водночас, окремі негативні наслідки 

кризи для всієї вітчизняної економіки (наприклад, знецінення національної 

валюти) та деякі особливості функціонування підприємства (наприклад, 

значна питома вага продукції, що реалізується підприємством на зовнішніх 

ринках за валюту) дозволили підприємству в таких умовах швидко відновити 

рівень реалізації продукції, що однак є не далекоглядністю керівництва, а 

сприятливістю зовнішніх умов. 

8. На підставі здійсненого аналізу засад та методик оцінки 

ефективності антикризового управління підприємства було встановлено, що 

серед науковців та оцінювачів стану та якості управління підприємств, стану 

антикризового управління на підприємствах найбільшого поширення набули 

інтегральні методики оцінки ймовірності  банкрутства. В основі зазначених 

методик та моделей оцінювання лежить  зміна  якісних  фінансових  

показників.  

З переліку найбільш відомих та найбільш використовуваних оціночних 

моделей для подальшого дослідження ми зробили вибір на користь моделі Е. 

Альтмана, О. Терещенка та А. Матвійчука. Причиною нашого вибору даних 

моделей є той факт, що вони найбільш точно дозволяють визначити рівень 

кредитоспроможності підприємства та оцінити ризик банкрутства, а моделі 

О. Терещенка та А. Матвійчука, до того ж, розроблені відповідно до 
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національної приналежності підприємств та враховують специфіку 

економіки України.   

9. За обраними та розглянутими нами моделями ми отримали наступні 

результати: 

модель Е. Альтмана: досліджуване нами підприємство ПАТ 

«Запорізький абразивний комбінат» за результатами здійснених розрахунків 

має низьку ймовірність банкрутства, що не зовсім відповідає дійсності. 

Дійсно, досліджуване підприємство є прибутковим, але фінансово нестійким, 

з підвищеним рівнем ризику ліквідності. Крім того, нераціональною 

протягом всього періоду дослідження залишається структура капіталу 

підприємства. 

модель О. Терещенка: досліджуване нами підприємство ПАТ 

«Запорізький абразивний комбінат» за результатами здійснених розрахунків 

майже половину досліджуваного періоду перебувало в зоні, коли 

банкрутство було більш ніж ймовірне: перший раз це відбулось після кризи 

2008-2009 років і тримало лише один рік. Криза ж 2013-2014 років мала 

значний негативний вплив на фінансову стійкість підприємства і уже з 

першого року кризи підприємство перебувало у критичній зоні, а падіння 

інтегрального показника тривало чотири роки поспіль. Саме в цей період 

інтегральний показник опустився до свого мінімального, найнижчого рівня, 

який мав місце у 2016 році і становив 0,74. 

модель А. Матвійчука: досліджуване нами підприємство ПАТ 

«Запорізький абразивний комбінат» за результатами здійснених розрахунків 

протягом усього досліджуваного періоду перебувало в зоні, коли мало 

задовільний фінансовий стан і низьку ймовірність банкрутства. Зважаючи на 

доволі широкий спектр фінансових показників, які використовувались для 

аналізу, кризові явища, ризики та загрози, що виникали під час обох криз, 

впливали на них у різні періоди, і тривали різні проміжки часу. У моделі 

інтегрального показника найбільшу вагу мають коефіцієнти Х2 та Х7, їх 

зменшення в окремі роки періоду, що досліджується, було спричинено 
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зменшенням доходу від реалізації продукції та обсягу власного капіталу, 

значну частку якого становить нерозподілений прибуток минулих років, 

отриманий саме від реалізації підприємством власної продукції. 

10. Задіяні нами для дослідження методи дійсно довели свою 

ефективність, водночас, вони мають і певні обмеження – здійснюють 

основний акцент на прибутковості (як показав аналіз останніх криз швидкі 

темпи зростання прибутку та обсягів виробництва також містили потенційні 

ризики для підприємств, які не були вчасно ідентифіковані та упереджені 

власниками та менеджерами підприємств), а результати інтегральних значень 

методик оцінки не завжди відповідають реальним ризикам ймовірності 

банкрутства, не завжди дозволяють попередити ризики та загрози в 

діяльності підприємства і потребують вдосконалення, в тому числі, з метою 

врахування часових обмежень в умовах наближення моменту технічної 

неплатоспроможності.   

  Основні результати першого розділу опубліковані в працях: [144; 148; 

161]. 

 

 

 



129 

 

РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1. Формування та обґрунтування стратегії антикризового 

управління діяльністю промислових підприємств 

 

Стратегічне управління є необхідною умовою ефективного 

функціонування підприємства в довготривалій перспективі і, як зазнається 

фахівцями в галузі стратегічного управління, в основi стратегiчного 

мислення лежить концепція стратегічного управління, яка знаходить вираз у 

певних характерних рисах її застосування. Водночас, як було встановлено 

нами в першому розділі стратегічне управління не є панацея для 

підприємств, а зважаючи на швидке зростання різноманітних кризових явищ 

в світі та глобалізацію світової економіки, що сприяє швидкому 

розповсюдженню та поширенню ризиків, загроз та кризових явищ в світі, 

виникає реальна потреба у реформуванні та перегляді засад стратегічного 

управління працюючих підприємств промисловості та інших сфер економіки.  

Діючи у таких швидко змінюваних економічних умовах будь-яке 

підприємство стикається з великою кількістю всіляких проблем, отже 

традиційний інструментарій управління діяльністю підприємства стає 

нежиттєздатним. З огляду на це, створення діючої та ефективної системи 

антикризового управління на підприємствах стає одним з найважливіших 

стратегічних завдань їх управління. При цьому, має місце реальна потреба у 

створенні такої системи, яка б сприяла забезпеченню ефективного та 

стабільного функціонування підприємства, дозволяла гнучко і своєчасно 

реагувати на зміни в зовнішньому і внутрішньому середовищі, виявляти та 

уникати всілякі ризики та загрози, мінімізувати їх негативний вплив на 

діяльність підприємства. З огляду на це, в останні роки набула поширення 

концепція стратегічного антикризового управління, згідно з якою 
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антикризове управління розглядається як складова частина стратегічного 

управління.  

Сутність зазначеної концепції стратегічного антикризового управління 

полягає в необхідності запровадження та здійснення антикризового 

управління промислового підприємства на всіх фазах його життєвого циклу. 

Як зазначає А. Тавасієв, на різних фазах життєвого циклу промислового 

підприємства стратегія антикризового управління може і повинна 

відрізнятись, а основна увага повинна приділятись характеристиці 

відмінностей в антикризовій стратегії, специфічних антикризових завданнях 

та заходах, які  повинні відповідати особливостям кожної фази життєвого 

циклу промислового підприємства [118, с.24].  

За твердженням А. Бобильової, залежно від фази життєвого циклу 

промислового підприємства слід виділити такі завдання концепції 

стратегічного антикризового управління:  

- стратегічне антикризове управління в фазі зростання повинно 

виконувати завдання та бути спрямовано на забезпечення 

керованого, контрольованого зростання підприємства; 

- антикризова стратегія в фазі зрілості повинна виконувати завдання 

та бути орієнтована на аналітичні завдання, прогнозування динаміки 

змін діяльності підприємства, превентивні заходи підприємства 

щодо потенційних ризиків та загроз;  

- стратегічне антикризове управління в фазі спаду повинно 

виконувати завдання утримання зниження показників діяльності 

підприємства в припустимих для конкретного підприємства межах, 

підготовки його до стадії системної трансформації, скорочення 

тривалості спаду; 

- в фазі кризи антикризова стратегія повинна виконувати завдання та 

бути спрямована на реалізацію системи відновлювальних заходів, 

зниження збитку вартості (оцінки) підприємства;  
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- в стадії трансформації антикризова стратегія повинна виконувати 

завдання та бути спрямована на планове оновлення, зниження 

ризику кризи [11, с. 67-68]. 

При цьому, вкрай важливо щоб при запровадженні концепції 

стратегічного антикризового управління були використані й безумовні 

переваги та риси стратегічного управління, серед яких основними є: 

- стратегічне управління базується на певному поєднаннi 

системного, ситуацiйного та цiльового пiдходів до функцiонування суб'єкта 

(промислового підприємства); 

- стратегічне управління орiєнтує на вивчення умов, в яких 

функцiонує суб'єкт управлiння (промислове підприємство), що дозволить 

створювати адекватнi цим умовам системи стратегiчного управлiння; 

- стратегічне управління концентрує увагу на необхiдностi збору та 

застосуваннi баз стратегiчної iнформацiї, аналiз, iнтерпретацiя та 

застосування якої для прийняття стратегiчних рiшень дає змогу визначити 

змiст і послiдовнiсть дiй щодо змiн самого суб'єкта (промислового 

підприємства) завдяки зменшенню впливу невизначеностi ситуацiї; 

- стратегічне управління дозволяє прогнозувати наслiдки рiшень, 

що приймаються, впливаючи на ситуацiю шляхом вiдповiдного розподiлу 

ресурсiв, встановлення ефективних зв'язкiв та формування стратегiчної 

поведiнки промислового підприємства; 

- стратегічне управління передбачає застосування певних 

iнструментiв та методiв розвитку суб'єкту управлiння (промислового 

підприємства) [2; 22]. 

Потреба врахування цих та інших переваг стратегічного управління в 

концепції стратегічного антикризового управління виникає з наступних 

причин: 

- ризики в діяльності промислового підприємства, як і будь-якого 

іншого суб’єкта присутні завжди. Ризики призводять до загроз, а ті 

до кризових явищ і це не залежить від фази життєвого циклу 
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промислового підприємства, на якому воно перебуває в конкретний 

час; 

- поширення глобалізаційних процесів в світі та зростання 

взаємозалежності економічних процесів цілих регіонів, груп держав 

та окремих держав, промислових підприємств та інших суб’єктів 

різних секторів економіки суттєво збільшують рівень та кількість 

ризиків їх діяльності, ступінь наявних та потенційних загроз, на тлі 

існуючої макроекономічної незбалансованості та нестабільності 

економік окремих регіонів і держав, що значно підвищує рівень 

ризику кризових явищ незалежно від фази життєвого циклу 

промислового підприємства, на якому воно перебуває. 

Все вищевикладене є цілком вірним, але, в такому вигляді, коли 

концепція стратегічного антикризового управління підприємством 

орієнтована переважно на вивід підприємства з кризового стану або 

управління підприємством, спрямоване на його виведення з кризового стану 

зазначена концепція буде мати низький рівень ефективності. Тут доречно 

привести висловлення О. Терещенка, який зазначає, що антикризовий 

фінансовий менеджмент – це процес управління фінансово-економічними 

ризиками тавк44 фінансовою санацією підприємства з метою профілактики і 

нейтралізації фінансової кризи та забезпечення безперервної діяльності 

підприємства на основі використання специфічних методів та прийомів 

управління фінансами [121, с. 25]. Погоджуючись з О. Терещенком, хочемо 

зазначити, що, на нашу думку, концепція стратегічного антикризового 

управління підприємством повинна першочергово бути спрямована на 

виявлення, діагностування і упередження ризиків та факторів внутрішнього й 

зовнішнього середовища, які  чинять найбільший вплив на підприємство, для 

вчасного формування та запровадження відповідних антикризових заходів з 

метою забезпечення подальшого нормального функціонування та розвитку 

підприємства. 
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З огляду на вищезазначене, а також на підставі здійсненого аналізу 

різноманітних концепцій стратегічного та/або антикризового управління ми 

дійшли висновку, що стратегічне антикризове управління діяльністю 

промислового підприємства – це процес управління, основним суб’єктом 

якого виступають власники та менеджери підприємства, який спрямований 

на досягнення стратегічних цілей за допомогою упередження ризиків та 

загроз діяльності, прогнозування та швидкої адаптації до змін 

навколишнього середовища, заснований на принципах безперервності та 

відсутності обмежень в часі. 

Що стосується розробки стратегії та завдань, то М. Туриянська у 

стратегічному антикризовому управлінні виділяє чотири рівні стратегії в 

організації:  

Перший рівень – корпоративний – присутній у компаніях, що діють у 

кількох сферах бізнесу, тобто в концернах і конгломератах. Тут приймаються 

рішення про закупівлі, продаж, ліквідації, перепрофілювання тих чи інших 

сфер бізнесу; розраховуються стратегічні відповідності між окремими 

сферами бізнесу; розробляються плани диверсифікації; здійснюється 

глобальне управління фінансовими ресурсами. 

Другий – рівень перших керівників недиверсифікованих організацій, 

що входять до складу диверсифікованих або абсолютно незалежних, 

відповідальних за розробку й реалізацію стратегії сфер бізнесу. На цьому 

рівні розробляється й реалізується стратегія, що базується на 

корпоративному стратегічному плані, основною метою якого є підвищення 

конкурентоспроможності організації та її конкурентного потенціалу. 

Третій рівень – функціональний – характерний для керівників 

функціональних сфер: фінансів, маркетингу, розробок нових товарів і послуг, 

виробництва, управління персоналом і т. д.  

Четвертий рівень – лінійний – рівень керівників підрозділів організації 

або її географічно віддалених частин, наприклад представництв, філій [126]. 
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На нашу думку, така безліч стратегій на підприємстві може створити 

ще більше складнощів і невизначеностей, особливо у складні часи. На 

підставі здійсненого аналізу, ми дійшли висновку, що в процесі стратегічного 

антикризового управління діяльністю промислового підприємства повинні 

вирішуватись дві групи цілей та завдань: стратегічні та тактичні, адже саме 

тактичне управління повинно здійснюватись в межах стратегічного і саме 

таким чином можливо досягти довготривалих та короткострокових цілей 

підприємства. Стратегічне планування дозволяє: 

− забезпечує найбільш ефективний розподіл ресурсів;  

− сприяє вибору нової логіки майбутнього;  

− сприяє цілісному, комплексному підходу до підприємства і його 

оточення;  

− мінімізує нераціональні дії підприємства у питанні подолання  

несподіваних  змін  і покращує координацію його діяльності;  

− виступає ефективним засобом підвищення спроможності 

підприємства долати зміни;  

−  сприяє баченню перспектив підприємства [8; 154]; 

− дозволяє прогнозувати етапи життєвого циклу підприємства, можливі 

ризики та загрози, визначати необхідний інструментарій. 

Погоджуючись з можливістю та необхідністю використання в даній 

концепції теорії життєвого циклу промислового підприємства, вважаємо, що 

механізм планування й реалізації стратегії антикризового розвитку повинен 

представляти собою процес підготовки певних управлінських рішень, які 

складаються з чітко визначеної послідовності етапів (рис. 3.1), кожному з 

яких відповідають і завдання. 

Серед найголовніших стратегічних завдань підприємства, які повинні 

бути реалізовані в процесі запровадження концепції стратегічного 

антикризового управління підприємством, слід виділити наступні: 

- розробка місії, стратегічного цілей та курсу, напрямків діяльності 

промислового підприємства на довгострокову перспективу; 
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- здійснення ранжування цілей, визначення завдань та 

формулювання проблем розвитку промислового підприємства в межах його 

стратегічних місії та призначення; 

- розробка механізмів та інструментарію прогнозування та оцінки 

ризиків та загроз в діяльності промислового підприємства; 

- розробка механізмів та інструментарію прогнозування, 

розпізнавання, передбачення передкризового стану, ситуацій в діяльності 

промислового підприємства; 

- розробка механізмів та інструментарію діагностики кризи 

промислового підприємства; 

- розробка механізмів та інструментарію управління, подолання 

кризи промислового підприємства; 

- розробка механізмів контролю та моніторингу, відновлення 

нормальної діяльності промислового підприємства. 

 Серед найголовніших тактичних завдань підприємства, які повинні 

бути реалізовані в процесі запровадження концепції стратегічного 

антикризового управління підприємством, слід виділити наступні: 

- вибір стратегії і тактики антикризового регулювання;  

- визначення та формування моделі антикризового регулювання 

(комплексу конкретних заходів з нейтралізації ризиків, загроз та кризових 

явищ);  

- постійна діагностика ризиків та загроз, змін внутрішніх та 

зовнішніх факторів, тощо;  

- моніторинг ефективності прийнятої стратегії, тактики і моделі 

антикризового управління діяльністю підприємства;  

- коригування стратегії та моделі антикризового управління 

діяльністю промислового підприємства на підставі результатів здійснених 

діагностики та моніторингу; 

- коригування організаційної структури промислового 

підприємства параметрам внутрішнього і зовнішнього середовища. 
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* Джерело: Складено автором 

Рис. 3.1. Матриця завдань стратегічного антикризового управління 

діяльністю промислового підприємства. 

 

 Під час сталої фази діяльності промислового підприємства його 

функціонування відбувається в нормальному режимі, без особливих 

складнощів. Ризики, що мають місце на даному етапі є передбачуваними та 

доволі прогнозованими та керованими, а стійкість підприємства не викликає 

особливих хвилювань у власників та керівників підприємства. Основним 

завданням управління під час даної фази є: 

- виявлення потенційних ризиків та нестандартних змін зовнішнього 

середовища, які спричинили суттєві зрушення, в тому числі позитивні, в 

фінансових показниках діяльності підприємства (наприклад, до кризи 2008-
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2009 років в Україні відбувалось суттєве зростання обсягів споживання 

населенням, спричинене кредитною експансією банківських установ); 

- застосування заходів для підтримання та посилення стійкості і 

стабільності, усунення та уникнення потенційних ризиків та загроз. 

 Під часи фази дестабілізації відбувається перехід ризиків у 

діяльності підприємства до конкретних загроз та проблем, що спричиняє 

певне зниження рівня стійкості та стабільності підприємства, є ознаками 

передкризового стану підприємства та зовнішнього середовища. 

Основними завданнями власників та керівників підприємства на даному 

етапі є: 

- нівелювання та усунення існуючих ризиків та загроз, проведення 

заходів з адаптації до умов, що погіршуються, а також до змін зовнішнього 

середовища; 

- стабілізація стану та фінансової стійкості, відновлення стабільності 

підприємства.  

Ефективність даного етапу значною мірою залежить від: 

- наявності у підприємства стратегії та її якості, адже «відсутність 

цілісного бачення ефективного розвитку та діяльності підприємства на 

середньострокову та довгострокову перспективи призводить до хиб у його 

функціонуванні та недосконалості розвитку…» [114]; 

- характеру управління підприємством – будь-яке управління повинно 

бути антикризовим – побудованим на врахуванні ризику та небезпеки 

кризових ситуацій [119]. 

Під час кризової фази має місце незадовільний рівень стійкості та 

високий ризик значних збитків, повна або часткова втрата керованості 

ситуацією. Основними завданнями власників та керівництва підприємства 

виступають впровадження заходів для мінімізації негативного впливу 

кризи та відновлення діяльності.  

Тут в нагоді повинен бути розроблений і існуючий у підприємства на 

момент настання кризи дієвий інструментарій подолання кризи та кризових 
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явищ із чітко визначеними інструментами та відповідальними особами на 

всіх рівнях корпоративного управління підприємством. Відсутність такого 

плану, коли кожен день має суттєве значення, призводить до втрати часу і 

подальшого поглиблення кризових явищ на підприємстві – в даний час 

підприємство вимушено діяти в умовах зростаючого напруження 

зовнішнього та внутрішнього середовищ, перегляду сподобань 

споживачами продукції підприємства, обмеженого доступу до фінансових 

та інших ресурсів, тощо.  

За твердженням І. Лютого та О. Юрчук, якими здійснено аналіз 

чинників та уроків кризи 2008-2009 років, «В умовах фінансової кризи мала 

місце невідповідність управління та регулювання до дій у надзвичайних 

ситуаціях. Дії не завжди виявлялися достатньо ефективними та 

оперативними, а несвоєчасне застосування заходів впливу, в свою чергу, 

лише поглиблювало проблеми установ. Низький рівень оперативності 

застосування методів та заходів спричинили ще більшу нестабільність ….» 

[70]. 

Метою всіх зазначених дій та заходів має бути саме припинення 

негативного впливу кризи та кризових явищ на промислове підприємство та 

відновлення діяльності підприємства, про яке нами зазначалось, що є 

абсолютно протилежним завданням діяльності підприємства, яке має місце 

під час сталої фази діяльності та фази дестабілізації. Все це вимагає 

здійснення певних, інколи суттєвих, змін, які стосуються фінансової 

стійкості підприємства, засад управління та функціонування, виду діяльності 

підприємства, потребує розробки та застосування нових навичок, 

інструментів, дій, заходів в процесі управління діяльністю промислового 

підприємства.  

Під час післякризової фази рівень стійкості нижче задовільного, 

відновлення стійкості та керованості. Основними завданнями власників та 

керівництва підприємства виступають оновлення діяльності підприємства, 

зміна засад управління. Важливою умовою для розробки більш ефективних 
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засад управління є співставлення їх з місією, стратегічними цілями та 

завданнями. Саме в цьому випадку власникам та керівництву підприємства 

можна буде досягти найбільшого ефекту від зазначеної модернізації та 

оновлення і, можливо, перейти на новий більш якісний рівень управління. 

Окремо необхідно наголосити на тому, що для забезпечення якісного 

виконання всіх завдань та цілей стратегічного та тактичного характеру, 

промислове підприємство в особі його власників та менеджерів постійно 

повинно забезпечити постійне підвищення рівня ефективності стратегічних 

управлінських рішень з дотриманням антикризових засад управління, адже 

наявні ризики та загрози стають передумовою виникнення кризи у разі 

низької ефективності управління. Тут слід звернути окрему увагу на 

утворення на підприємстві аналітичної бази або організаційно-методичного 

забезпечення підприємства, що має бути інформаційною основою прийняття 

ефективних антикризових управлінських рішень стратегічного рівня 

власниками та менеджерами підприємства. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід занотувати, що розроблена та 

запропонована нами концепція стратегії антикризового управління 

діяльністю підприємства, на жаль, не є універсальною і не може бути 

прийнятною для всіх промислових та інших підприємств. Завжди необхідно 

пам’ятати та розуміти, що будь-яке підприємство або суб’єкт 

господарювання є унікальним з характерними лише йому особливостями 

особливим. З огляду на це, на думку О. Гавриша базовими  при  розробленні  

стратегій забезпечення, наприклад, безпеки підприємства мають бути 

наступні положення:  

  - існування обмежень щодо розроблення та реалізації стратегії 

забезпечення  економічної  безпеки  підприємства,  що  зумовлені   рівнем 

безпеки підприємства, проявами зовнішнього середовища;   

  - адекватність стратегії забезпечення безпеки підприємства 

економічній ситуації в країні;   



140 

 

  - відповідність стратегії забезпечення безпеки загальній стратегії 

безпеки країни; 

- ключові елементи стратегії забезпечення безпеки підприємства  

повинні випливати із специфіки й напрямів діяльності конкретного 

підприємства;   

  - багатоваріантність стратегій, альтернатива вибору. 

На нашу думку, процеси формування стратегії та здійснення 

стратегічного антикризового управління діяльністю підприємства значною 

мірою залежать від більшого переліку основних факторів, серед 

найважливішими є: 

- стану економіки держави та економічного середовища; 

- специфіки діяльності підприємства та його позиції на ринку;  

- стійкості підприємства, стабільності його фінансового стану та 

платоспроможності; 

- динаміки, тенденцій та потенціалу його розвитку та 

конкурентоспроможності; 

- особливостей та характеристики продукції, що виробляється 

підприємством; 

тощо. 

Водночас, запропонована нами стратегія антикризового управління 

діяльністю промислового підприємства:  

по-перше, містить загальні принципи антикризової стратегії, які є вкрай 

важливими для повсякденної діяльності підприємства та діяльності в 

кризових умовах – вона охоплює не стільки час від початку кризи та до її 

закінчення, скільки весь час діяльності, функціонування підприємства;  

по-друге, може і повинна служити як базова концепція реалізації 

стратегічного антикризового управління промисловим підприємством і є 

дієвим інструментом, що дозволить власникам та менеджерам підприємства 

вирішувати основні завдання антикризового управління та забезпечення 

стійкого та стабільного функціонування в довгостроковій перспективі; 
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по-третє, дотримання принципів та засад стратегії антикризового 

управління діяльністю дозволяє промисловому підприємству уникати 

кризової фази життєвого циклу і після фази дестабілізації переходити до 

післякризової фази з розумінням напрямів удосконалення засад управління 

діяльністю підприємства. 

 

 

3.2. Контролювання, моніторинг і діагностика промислових 

підприємств в процесі антикризового управління їх діяльністю 

 

Запропонована нами в 1-му розділі модель стратегічного управління 

(рис. 1.1) включає в себе і передбачає обов’якове здійснення постійного 

контролю. Зважаючи на те, що розроблена нами концепція стратегічного 

антикризового управління промисловим підприємством розроблена на 

підставі вищезазначеної моделі, вона також включає контроль, як важливий і 

невід’ємний елемент.  

Здійснений нами аналіз моделей та методів діагностики та оцінки 

стратегічного управління та стратегічного антикризового управління 

дозволяє стверджувати, що вони переважно зводяться до оцінки фінансової 

стійкості підприємства та ймовірності його банкрутства. На сьогодні 

розроблено понад 200 різноманітних моделей оцінки ймовірності 

банкрутства, які можливо поділити на такі основні групи статистичні моделі, 

моделі на основі штучного інтелекту, теоретичні моделі. За результатами 

дослідження, що було проведено М. Азізом та Х. Даром, для побудови 

моделей оцінки ймовірності банкрутства в 64% випадків використовуються 

статистичні моделі, в 25% – моделі на основі штучного інтелекту, в 11% 

випадків – теоретичні моделі [155].   

Узагальнення повного спектру репрезентованих в економічній 

літературі підходів до моніторингу ефективності управлінських процесів на 

підприємстві дозволило виокремити наступні їх групи:   
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– фінансово-моніторинговий – оцінка поточного стану та динаміки 

фінансових показників компанії (Р. Лоскутов, В. Рощін, Р. Сайфулін, С.  

Сидоренко, Л. Філобокова, А. Шеремет та ін.);  

– кризово-імовірнісний – аналіз прогнозних горизонтів настання 

банкрутства (Е. Альтман, У. Бівер, Г. Савицька, Р. Сайфуллін, Р. Таффлер, О. 

Терещенко, Д. Фулмер та ін.);  

– агреговано-функціональний – економічна стійкість інтегрально 

визначається сукупністю її функціональних видів (маркетингова, 

управлінська, виробнича тощо) (Н. Григорська, В. Демінг, І. Євсюхін, О. 

Матушевська, Е. Місхожев, В. Мітюшин, І. Омельченко, М. Соколов, О. 

Табекіна та ін.); 

– бенчмаркінговий – економічна стійкість визначається рейтинговими 

позиціями підприємства відповідно до найкращого аналогу або стандарту (Л. 

Браун, П. Гомперс, А. Грачов, Д. Ісії, М. Качеянц, М. Кейлор, В. Ковальов, А. 

Метрик, Ф. Сафін, О. Счастливов, І. Юдін та ін.);  

– нормативно-цільовий – діагностика вірогідності прогнозних 

можливостей досягнення цільових орієнтирів діяльності підприємства у 

невизначених умовах середовища господарювання (О. Лускатова, І. Орлов, 

С. Пестриков, О. Смірнов, А. Шмідт) [98, с. 44]. 

Проведений аналіз та узагальнення моделей та методик, серед яких 

основна питома вага це моделі та методики зарубіжних авторів, дозволяє 

стверджувати, що вони мають ряд суттєвих обмежень для їх використання на 

вітчизняних підприємствах:  

- більшість зарубіжних методик діагностики ймовірності банкрутства 

побудовані з використанням вагових коефіцієнтів показників, що розраховані 

на основі американських аналітичних даних минулих років. Отже, у зв’язку з 

цим вони не відповідають сучасній економічній ситуації; 

- дані моделі не адаптовані до вітчизняної економіки і не враховують 

специфіку діяльності українських підприємств, а саме: особливості в системі 

бухгалтерського обліку і податковому законодавстві, вплив інфляції на 
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формування показників діяльності підприємства, галузеву приналежність 

підприємства та ін.;  

- відсутність статистичних даних по підприємствах-банкрутах, що не 

дозволяє скоригувати методику розрахунку питомої ваги коефіцієнтів з 

урахуванням економічних умов;   

- проаналізовані методики не враховують інших важливих показників 

діяльності підприємства (методики побудовані на використанні балансових 

показників та показників звіту про фінансові результати);   

- моделі не дають відповіді на питання, які з факторів вплинули на 

зміну рівня фінансової стійкості;   

- за результатами використання моделей неможливо отримати 

інформацію можливого подальшого розвитку підприємства;   

- граничні значення показників, що запропоновані зарубіжними 

вченими часто є недосяжними для українських підприємств. Разом з тим 

вказані методики дають можливість визначити наближення банкрутства 

підприємства (стадії кризи) та не дозволяють спрогнозувати перехід 

підприємства від однієї стадії життєвого циклу до іншої [35; 107]. 

Окрім цього, є й інші моменти, що потребують перегляду. Так, на нашу 

думку, використання лише фінансових показників, незалежно від їх кількості 

та складності, для оцінки стратегічного антикризового управління має суттєві 

обмеження: 

- фінансові показники не можуть повною мірою відобразити якість 

антикризового управління промисловим підприємством, що 

здійснюють його власники та керівники. Використовуючи лише 

різноманітні фінансові показники (платоспроможності, стійкості, 

рентабельності та інші) можна зробити висновок щодо стабільності та 

фінансової стійкості промислового підприємства, що не повною мірою 

дозволяє оцінити якість самого процесу стратегічного антикризового 

управління;  
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- не дозволяють оцінити та визначити управлінські причини потрапляння 

підприємства в кризову зону; 

- вагові значення фінансових коефіцієнтів не завжди є збалансованими 

внаслідок чого не дозволяють комплексно відображати усі аспекти 

фінансової стійкості в розрізі ліквідності, платоспроможності, 

прибутковості, ділової активності та інше; 

- в умовах вітчизняної економіки, коли власники промислових 

підприємств займаються оптимізацією доходів та прибутку для 

мінімізації оподаткування, низький рівень рентабельності не завжди є 

ознакою кризової ситуації на підприємстві та низької якості процесу 

управління. 

З огляду на це, в процесі діагностики обов’язково необхідно 

використовувати і нефінансові показники. Так, А. Погребняк пропонує 

розширити процес оцінки ефективності механізму антикризового управління 

наступними нефінансовими показниками:  

– відсоток браку – відсутність контролю на виробництві, поставка 

комплектуючих низької якості через відсутність альтернатив вибору; 

зниження продуктивності праці виробничого персоналу; 

– кількість гарантійних звернень – збільшення кількості неякісних 

виробів свідчить про наявність проблем на підприємстві, спричинених 

застарілими технологіями, зниженням ефективності управління на 

підприємстві; 

– сплата штрафів та пені, судових позовів на користь третіх осіб – 

відкриття судових справ щодо санації або ліквідації підприємства, 

прострочення податкових виплат та кредиторської заборгованості тощо; 

– кількість днів невиплаченої вчасно заробітної плати – зниження 

ліквідності активів підприємства та його загальної платоспроможності; 

– кількість постачальників – зменшення свідчить про наявність 

кризових явищ в галузі та зниження платоспроможності підприємства; 
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– кількість машино-днів простою підприємства – відсутність 

замовлень, застарілість обладнання, позапланова профілактика через 

зниження платоспроможності кінцевого споживача та загальноринкового 

попиту через перенасиченість ринку імпортними товарами; 

– плинність кадрів – збільшення числа звільнень персоналу через 

відсутність грошових коштів на його утримання тощо [94, c. 165]. 

Запропоновані А. Погребняк дійсно є важливими, але вони лише 

частково стосуються якості управління, майже половина з них стосуються 

переважно виробничих та технологічних питань. Інший перелік додаткових 

показників пропонує професор К. Редченко, який наголошує, що практично 

не використовуються для контролю та прийняття управлінських рішень 

показники, пов’язані з: 

- забезпеченням процесу розробки стратегії; 

- розробкою нових продуктів та послуг; 

- визначенням продуктів та послуг, які роблять найбільший внесок у 

дохід підприємства; 

- рівнем задоволення клієнтів продукцією та послугами підприємства; 

- ефективністю витрат на маркетинг та рекламу; 

- відповідністю величини бюджетів підрозділів тим завданням, які вони 

повинні виконувати; 

- обсягами навчання співробітників, відповідальних за роботу з 

клієнтами та персоналом підприємства; 

- забезпеченням комп’ютерною технікою та сукупною вартістю 

володіння нею; 

- ефективністю бухгалтерського документообігу та платіжної 

дисципліни; 

- економією матеріальних витрат та скороченням енергоспоживання; 

- економією, пов’язаною з розвитком та впровадженням нових ідей 

тощо [102, с. 216]. 
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 Безумовно, зазначені показники є важливими, але, на нашу думку, вони 

не повністю відображають стан управління підприємством і тому потребують 

перегляду та уточнення. 

 На підставі вищевикладеного, а також на зважаючи на результати 

здійснених нами у розділі 2 розрахунків та аналізу, в тому числі за 

допомогою розрахунку інтегрованих показників за різними моделями, ми 

дійшли висновку, що немає універсальної моделі, яка б якісно дозволила 

оцінити рівень ефективності антикризового управління діяльністю 

промислового підприємства та здійснювати його поточний моніторинг. З 

огляду на це, а також враховуючи особливості розробленої нами концепції 

стратегічного антикризового управління вважаємо за необхідне здійснити 

розробку удосконаленої комплексної оцінки стратегічного антикризового 

управління, яка має грунтуватись на таких основних положеннях: 

- оцінка здійснюється на підставі розрахунку інтегрального показника 

ефективності стратегічного антикризового управління підприємством, 

обчисленого на підставі фінансових показників та скоригованих на 

нефінансові показники, що характеризують якість управління та рівень 

менеджменту; 

- шкала ідентифікації рівня ефективності стратегічного антикризового 

управління підприємством відповідає фазам життєвого циклу 

підприємства та рівням стійкості та керованості діяльністю 

підприємства, визначеним нами у матриці завдань стратегічного 

антикризового управління діяльністю промислового підприємства (рис. 

3.1), що дозволяє одразу визначити сутність завдань управління на 

даному етапі.  

Враховуючи здійснені нами: діагностику фінансової стійкості 

промислового підприємства в умовах кризи (глава 2.2) та оцінку 

ефективності антикризового управління за допомогою моделей оцінки й 

прогнозування ймовірності банкрутства підприємств на прикладі Приватного 

акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат» та 
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співставлення отриманих нами результатів та висновків за цими оцінками; 

аналіз різноманітних методів та моделей ми дійшли висновку щодо 

можливості використання як базової моделі О. Терещенка за умови її 

удосконалення та перегляду на відповідність розробленій нами концепції 

стратегічного антикризового управління. 

З цією метою, нами пропонується наступне: 

- визначення нефінансових показників, які характеризують якість 

управлінського процесу промислового підприємства; 

- розрахунок коригувального коефіцієнта на підставі нефінансових 

показників; 

- коригування отриманого інтегрального показника на значення 

коригувального показника; 

- розробка шкали ідентифікації рівня ефективності стратегічного 

антикризового управління підприємством, що відповідає фазам 

життєвого циклу підприємства та рівням стійкості та керованості 

діяльністю підприємства, визначеним нами у матриці завдань 

стратегічного антикризового управління діяльністю промислового 

підприємства. 

На підставі здійсненого аналізу діяльності та управління 

підприємствами ми дійшли висновку, що при здійсненні оцінки ефективності 

стратегічного антикризового управління підприємством, до обов’язкових 

нефінансових показників, які потребують врахування необхідно віднести 

наступні: 

- наявність та стан корпоративного управління підприємства; 

- досвід менеджерів підприємства; 

- плинність керівних кадрів підприємства; 

- якість кредитної історії підприємства; 

- термін функціонування підприємства; 

- зміни складу власників підприємства. 
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Таблиця 3.1  

Критерії оцінки нефінансових показників оцінки ефективності 

стратегічного антикризового управління підприємством 

Показник Значення Бали 

Наявність та стан 

корпоративного управління 

підприємства 

Відсутнє -10 

Номінальне, не досить ефективне 0 

Ефективне 6 

Досвід менеджерів 

підприємства 

Менше 1 року -5 

Від 1 до 5 років 5 

Більше 5 років 5 

Плинність керівних кадрів 

підприємства 

Зміни відбулись менше 1 року 0 

Зміни відбулись понад 3 роки 3 

Зміни відбулись від 1 до 3років 2 

Якість кредитної історії 

підприємства 

Негативна кредитна історія -6 

Задовільна кредитна історія  0 

Позитивна кредитна історія 6 

Термін функціонування 

підприємства 

Менше 1 року 0 

Від 1 до 3 років 2 

Більше 3 років 5 

Зміни складу власників 

підприємства 

Зміни відбулись менше 1 року 0 

Зміни відбулись від 1 до 3років 3 

Зміни відбулись понад 3 роки 5 

* Джерело: Складено автором 

 

Розрахунок коригувального показника за результатами здійсненої 

оцінки та розрахунку нефінансових показників: 

 

К пнфп   =   ((С нфп / М нфп) х Кк)  + 1       (3.1), 

 

де К пнфп – коригувальний показник нефінансових показників;  

С нфп – загальна сума балів нефінансових показників; 

М нфп – максимальна сума балів, що може бути отримана в результаті 

оцінки та розрахунку нефінансових показників. Згідно з розробленою нами 

табл. 3.1 величина даного показника складає 30 одиниць;  
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Кк – коригувальний коефіцієнт. Зважаючи на те, що нефінансові 

показники не відіграють такого суттєвого значення як фінансові показники 

для характеристики ефективності стратегічного антикризового управління 

підприємством, даний показник дозволяє підкреслити цей факт і 

спрямований на зниження значення загального коригувального коефіцієнта 

Згідно з експертними висновками його значення має складати не більше 0,3. 

Ми вважаємо за необхідне використовувати даний показник в розмірі його 

максимального значення, адже інтегральний показник за моделлю О. 

Терещенка не передбачає врахування показників фінансової стійкості, що 

нами розраховувались під час діагностики фінансового стану та стійкості 

підприємства (наприклад, показники ліквідності підприємства) і значною 

мірою залежать саме від якості управління. 

Сам же інтегральний показник ефективності стратегічного 

антикризового управління підприємством розраховується наступним чином:  

 

I П есауп = Zт  x  К пнфп        (3.2),  

 

де  I П есауп – інтегральний показник ефективності стратегічного 

антикризового управління підприємством; 

Z т – інтегральний показник за моделлю О. Терещенка; 

К пнфп – коригувальний показник нефінансових показників. 

 

 Для визначення рівня ефективності стратегічного антикризового 

управління підприємством, що відповідає фазам життєвого циклу 

підприємства та рівням стійкості та керованості діяльністю підприємства, 

визначеним нами у матриці завдань стратегічного антикризового управління 

діяльністю промислового підприємства, нами розроблена шкали 

ідентифікації, яка представлена в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2  

Шкала ідентифікації рівня ефективності стратегічного антикризового 

управління промисловим підприємством 

Рівень ефективності управління та 

стійкості підприємства 

Для  

промислових підприємств 

Високий I П есауп < 2,4 

Добрий 2,4 < I П есауп < 1,8 

Задовільний 1,8 < I П есауп < 1,2 

Низький 1,2 < I П есауп < 0,6 

Незадовільний 0,6 < I П есауп  

* Джерело: Складено автором 

 

 Тепер перейдемо безпосередньо до оцінки ефективності стратегічного 

антикризового управління на прикладі Приватного акціонерного товариства 

«Запорізький абразивний комбінат». Першочергово побудуємо матрицю 

оцінки нефінансових показників оцінки ефективності стратегічного 

антикризового управління підприємством (табл. 3.3). На підставі аналізу 

таблиці 3.3 можна зробити висновок, що найбільший негативний вплив на 

якість управління чинили такі показники як наявність та стан 

корпоративного управління підприємства та досвід менеджерів підприємства. 

Зважаючи на їх значну питому вагу в загальній сумі нефінансових показників 

підприємства, в 2008-2011 роках їх вплив суттєвий негативний тиск на якість 

ефективності стратегічного антикризового управління ПАТ «Запорізький 

абразивний комбінат»  

 Починаючи з 2014 року, а потім і з 2016 року негативний тиск чинили 

зміни в керівному складі промислового підприємства, а також погіршення 

якості кредитної історії ПАТ «Запорізький абразивний комбінат». Але тут 

необхідно звернути увагу на той факт, що в цей період відбувається масове 

банкрутство вітчизняних комерційних банків, яке і спричинило певні 
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порушення графіків погашення кредитної заборгованості підприємства перед 

кредиторами.   

 

Таблиця 3.3 

 Матриця оцінки нефінансових показників оцінки ефективності 

стратегічного антикризового управління ПАТ «Запорізький абразивний 

комбінат» 

Показник 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Наявність та стан 

корпоративного 

управління 

підприємства 

-10 

 

-10 

 

-10 

 

-10 

 

0 

 

0 

 

0 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Досвід менеджерів 

підприємства -5 -5 -5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Плинність 

керівних кадрів 

підприємства 

0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 

Якість кредитної 

історії 

підприємства 

0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -6 -6 

Термін 

функціонування 

підприємства 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Зміни складу 

власників 

підприємства 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 

Усього балів 

нефінансових 

коефіцієнтів -10 -10 -10 0 13 13 12 15 9 9 10 

* Джерело: Складено автором 

 

Наступним кроком нашого аналізу є розрахунок коригувального 

показника та безпосередньо інтегральний показник ефективності 

стратегічного антикризового управління підприємством ПАТ «Запорізький 

абразивний комбінат» та накладення отриманих результатів на. 
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Таблиця 3.4 

Розрахунок інтегрального показника ефективності стратегічного 

антикризового управління ПАТ «Запорізький абразивний комбінат»  

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Z т 
1,43 

1,80 2,26 0,83 1,54 0,99 0,95 0,87 0,74 1,53 2,22 

К пнфп 0,9 
0,9 0,9 1 1,13 1,13 1,12 1,15 1,09 1,09 1,1 

I П есауп 1,28 
1,62 2,04 0,83 1,74 1,12 1,06 1,00 0,81 1,67 2,44 

* Джерело: Складено автором 

 

 Здійснені розрахунки інтегрального показника ефективності 

стратегічного антикризового управління ПАТ «Запорізький абразивний 

комбінат» накладемо на шкалу ідентифікації рівня ефективності 

стратегічного антикризового управління, що побудована і представлена на 

рисунку 2.3  

 

 

* Джерело: Складено автором 
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 Як видно із здійснених розрахунків інтегрального показника 

ефективності стратегічного антикризового управління та побудованої шкали 

ідентифікації рівня ефективності стратегічного антикризового управління на 

прикладі ПАТ «Запорізький абразивний комбінат», відповідно до 

розробленої нами концепції стратегічного антикризового управління 

діяльністю промислового підприємства, по результатах 2018 року, завдяки 

вчиненим власниками та керівництвом діями щодо запровадження засад 

стратегічного антикризового управління дозволило досягти найвищого рівня 

ефективності. Це відбулось незважаючи на триваючий кризовий стан 

вітчизняної економіки. 

Як одними із додаткових надбань, запропонованої нами комплексної 

оцінки, які підтвердили свою ефективність за результатами здійснених нами 

розрахунків слід виділити такі: 

по-перше, запропоновані нами нефінансові показники дозволили 

внести суттєві уточнення в розрахунок підсумкової інтегральної оцінки і 

сприяли отриманню більш чіткої оцінки, що можна побачити порівнюючи 

інтегральні показники Z т та I П есауп;   

по-друге, розроблена нами шкала ідентифікації рівня ефективності 

стратегічного антикризового управління промисловим підприємством 

дозволила більш точно визначити якість та ефективність управління, що 

відповідають конкретному рівню стійкості та керованості діяльністю 

підприємства. Така точність вкрай необхідна при визначенні тактичних 

завдань управління та розробки заходів та дій, спрямованих на упередження 

потенційних ризиків та загроз діяльності підприємства. 

Окрім цього, власники та керівники промислового підприємства в 

межах запровадженої системи корпоративного управління, дієвість якої нами 

була виявлена під час оцінки ефективності стратегічного антикризового 

управління, повинні здійснювати поточний моніторинг і контроль в межах 

стратегічного антикризового управління для вчасного виявлення 

потенційних ризиків та загроз. При цьому, увага повинна приділятись не 
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лише певним негативним проявам, що мають місце у діяльності 

промислового підприємства, адже вони є значною мірою зрозумілими і тут в 

нагоді мають бути розроблені плани заходів для їх швидкого усунення. 

Додаткової уваги потребують також позитивні зміни та зрушення у 

фінансових показниках або планах підприємства, що перевершують 10% від 

планового рівня, повинні ретельно досліджуватись та оцінюватись 

керівництвом підприємства на наявність потенційних ризиків та загроз. 

Стрімке зростання попиту на продукцію більшості промислових підприємств 

і не лише вітчизняних, що передувало кризі 2008-2009 років, не викликало у 

їх власників та керівників жодних побоювань. Як результат, потенційні 

ризики та загрози не були вчасно виявлені власниками та керівництвом 

підприємств, а їх дії були спрямовані на швидке задоволення зовнішнього 

попиту переважно за рахунок позичкових коштів, що, врешті-решт, і 

спричинило кризові явища та банкрутства деяких з них.  

З огляду на зазначене, постійні контроль та моніторинг діяльності 

промислового підприємства, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища 

також є важливими і необхідними складовими ефективного стратегічного 

антикризового управління діяльністю промислового підприємства, як і сама 

оцінка ефективності стратегічного антикризового управління. 

 

 

3.3. Визначення перспективних завдань стратегічного 

антикризового менеджменту промислових підприємств 

 

Будь-які ризики, загрози та кризи мають дві протилежних сторони: по-

перше, руйнівну, що створює небезпеку для нормального та взагалі 

функціонування промислового підприємства, по-друге, відновлювальну, 

спрямовану на зміни та поліпшення якості управління та засад 

функціонування підприємства.  
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Саме ця друга сторона і є завданням і метою ефективного стратегічного 

антикризового управління діяльністю промислового підприємства під час 

таких фаз життєвого циклу як фаза дестабілізації, кризова та післякризова 

фази. Контролювання, моніторинг і діагностика підприємства, про які 

зазначалось вище, дозволяють виявляти ризики та загрози в діяльності 

підприємства та забезпечити своєчасне застосування заходів, а у випадку 

необхідності й розробку нової управлінської, фінансової й маркетингової 

стратегій, скорочення постійних і змінних витрат, підвищення 

продуктивності праці, залучення коштів засновників, посилення мотивації 

персоналу [108]. Саме це і вимагає від підприємства не лише добре 

обґрунтованої стратегії дій, але й визначення наперед заходів та дій і 

необхідних поправок у випадку виникнення непередбачених обставин,  

особливих підходів, спеціальних додаткових знань та досвіду, тощо. 

Більшість авторів (Г. Скляр, Н. Любенко, Є. Герасименко, І. Геращенко 

та інші) поділяють механізми забезпечення фінансової стійкості 

підприємства на 4 великі групи: 

- елементи забезпечення. Включають до свого складу 

інформаційно-аналітичне забезпечення, нормативно-правове, 

програмно-технічне та кадрове забезпечення;  

- аналіз політики управління підприємством. Включають до свого 

складу пролітику управління обсягами діяльності, політику управління 

активами, політику управління капіталом та політику управління 

грошовоими потоками; 

- вибір елементів управління фінансовою стійкістю. Включають до 

свого складу стратегію управління фінансовою стійкістю та методи 

управління фінансовою стійкістю; 

- управління ризиком. Включають до свого складу виявлення 

ризику, вимірювання ризику, моніторинг та контроль ризику. 

На нашу думку, навіть ці великі групи не включають всі основні 

механізми, які мають бути у власників та керівників підприємства як 
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першочерговий і найефективніший інструментарій. Окрім цього, зазначений 

інструментарій включає і зовнішні механізми, на нашу думку, підприємство в 

процесі стратегічного антикризового управління повинно розраховувати 

переважно на власні можливості, адже розрахунок на зовнішню підтримку 

може призвести до втрати часу протягом якого ризики та загрози вже 

спровокують певні кризові явища, подолання яких буде вимагати ще більше 

часу та ресурсів, а наслідки буде важко передбачити.  

Що ж стосується безпосередньо державних антикризових програм 

підтримки підприємств, то науковці Інституту сучасного розвитку (Росія) 

зазначають, що державна політика може відповідати одному з базових 

сценаріїв: 

1. Диригентський сценарій – «пряме ручне управління». Зазначений 

сценарій проявляється через формування урядом обмеженого переліку 

важливих підприємств, виходячи з показників виторгу та чисельності 

зайнятих; надання кредитів з боку державних банків підприємствам, які 

обрані урядом; зовнішньоторгові протекційні заходи для захисту окремих 

галузей. 

2. Ліберальний сценарій – «природний відбір». Зазначений сценарій 

проявляється через зняття адміністративних обмежень для розвитку малого 

та середнього бізнесу; зниження рівня оподаткування; відмова від державної 

підтримки окремих підприємств.  

3.  Ліберально-диригентський сценарій – «підтримка і розвиток 

можливостей». Зазначений сценарій проявляється через реалізацію 

комплексної системи заходів, спрямованих на мінімізацію наслідків кризи, 

включаючи державну підтримку інвестиційного попиту в основних галузях і 

кінцевого споживання, створення системи стимулів для формування системи 

стимулів для формування економіки із визначеними характеристиками 

(конкурентоспроможність, диверсифікованість, інноваційність) [151, с. 15-

17].  
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На нашу думку, всі механізми та інструментарій, до якого можуть і 

повинні вдаватись суб’єкти процесу стратегічного антикризового управління 

в особі власників та керівництва промислового підприємства безпосередньо в 

процесі управління для забезпечення його ефективності та стабільності 

діяльності підприємства в найбільш складні фази його життєвого циклу 

можна поділити на такі групи: 

- операційні, 

- фінансові,  

- інвестиційні  

- інноваційні,  

- маркетингові, 

- організаційно-кадрові. 

Серед найбільш ефективних та дієвих операційних механізмів слід 

виділити такі:  

- раціоналізація ресурсного забезпечення і використання ресурсів;  

- вдосконалення організації виробництва та праці й застосування 

найбільш ефективних способів просування товарів на ринку;  

- впровадження інноваційного менеджменту на всіх ієрархічних рівнях 

підприємства;  

- дієвий контроль і стимулювання високопродуктивної праці;  

- гнучкі виробничі системи й оптимізація розмірів виробничо-збутової 

діяльності.  

Серед найбільш ефективних та дієвих фінансових механізмів слід 

виділити такі: 

- ефективне розміщення власного та іншого капіталу в рентабельні 

активи;  

- залучення довгострокових позик і кредитів;  

- ефективне реінвестування прибутку та раціональна дивідендна 

політика. 
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Серед найбільш ефективних та дієвих інвестиційних механізмів слід 

виділити такі:  

- оптимізація інвестиційного портфеля і вихід із неефективних 

інвестиційних проектів;  

- підвищення ефективності реалізації проектів реального та 

фінансового інвестування скорочення строків будівництва, поетапне 

виведення на проектну потужність об'єктів, вкладення вільних фінансових 

ресурсів у венчурні підприємства, наукомісткі виробництва тощо).  

Серед найбільш ефективних та дієвих інноваційних механізмів, які є 

також необхідною складовою ефективного функціонування сучасного 

підприємства, слід виділити такі: 

- впровадження нових методів виробництва; 

- виробництво нових, вдосконалених продуктів; 

- розробка нових частин  та матеріалів продукції, реінжиніринг. 

Серед найбільш ефективних та дієвих маркетингових механізмів слід 

виділити такі: 

- цінове  регулювання;  

- залучення нових споживачів та активізацію політики утримання 

існуючих;  

- оптимізацію витрат на збут та просування продукції;  

- укладення стратегічних союзів;  

- визначення оптимального обсягу виробництва;  

- коригування  асортиментної політики;  

- перегляд методів і витрат на маркетингові дослідження;  

- маркетинговий аудит. 

Серед найбільш ефективних та дієвих організаційно-кадрових 

механізмів, доцільність їх  застосування може бути обумовлена різними 

мотивами або стратегічними завданнями, які вирішуються завдяки її 

проведенню, а саме: захисним, стимулюючим, інвестиційним, податковим, 
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інноваційним (введення стратегічних інновацій), економічним (зростання 

ефективності), фінансовим мотивами, слід виділити такі: 

- перегляд та централізація організаційної структури; 

- проведення реорганізації системи управління підприємством; 

- формуванням команди "антикризових" менеджерів; 

- збереженням ядра кадрового потенціалу, тобто більш цінних 

співробітників; 

- реструктуризацією кадрового потенціалу; 

- проведенням організаційно-кадрового аудиту; 

- зниженням соціально-психологічної напруженості у колективі; 

- плануванням заходів з недопущення паніки персоналу, 

впровадженням програм антистресової підготовки персоналу; 

- мобілізацією персоналу на вирішення антикризових завдань; 

- корегуванням режимів і тривалості роботи, створення умов для 

підвищення працевіддачі; 

- переглядом системи стимулювання й мотивації персоналу 

підприємства [32]. 

На думку ж професора І. Заблодської всі інструменти та механізми є ні 

чим іншим, як пріоритетними заходами антикризового маркетингу. До них 

науковець  включає:  

- постійний моніторинг стану ринку збуту продукції підприємства та 

його сегментація;  

- переоцінка ємності освоєного ринку та прогнозування потенційної 

виручки від продажу продукції, що може бути отримана;  

- концентрація маркетингових зусиль на тих групах продукції, по яких 

є досвід та конкурентні преваги;  

- повний або частковий вихід з неперспективних ринків для 

запобігання накопиченню збитків;  

- припинення виробництва та збуту збиткової продукції та продукції, 

що не користується попитом;  
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- концентрація на обслуговуванні ринків (сегментів ринку), що мають 

добрі перспективи зростання; вихід та (або) закріплення на цільових ринках 

через об'єднання капіталів (придбання або обмін корпоративних прав, 

проведення зовнішньої реорганізації), налагодження співробітництва з 

провідними товаро-виробниками та посередниками;  

- гнучка цінова політика відповідно до цінової політики основ-них 

конкурентів;  

- збільшення обсягу виробництва та продажу продукції, що 

користується постійним попитом; формування власної дилерської мережі 

(фірмової торгівлі) для зниження трансакційних витрат, усунення 

надлишкових ланцюгів товароруху;  

- орієнтація на придбання корпоративних прав слабких конкурентів для 

посилення конкурентної позиції; вихід на зовнішні ринки (при умові 

позитивної кон'юнктури) для зростання обсягів збуту, норми прибутковості 

реалізації, а також інших переваг та преференцій;  

- активна інноваційна політика, спрямована на створення нових видів 

продукції та користування переваг нецінової конкуренції;  

- активна PR-підтримка санаційної програми та створення позитивного 

іміджу підприємств в очах кредиторів, інвесторів, працівників, органів 

державного управління;  

- впровадження маркетингу партнерських відносин для побудови 

ефективних систем взаємодії з ключовими постачальниками ресурсів та 

споживачами продукції підприємства [40]. 

Загальна ж послідовність формування управлінських рішень щодо 

здійснення стратегічного антикризового управління підприємством, 

незалежно від фази його життєвого циклу, на якій виникли кризові явища 

(фаза дестабілізації, кризова та післякризова фази), для його найбільшої 

ефективності повинна включати 11 послідовних кроків.  

Крок 1. Підготовка управлінських рішень, розробка системи заходів 

щодо усунення ризиків та загроз, виведення підприємства з кризової ситуації. 
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При цьому, підприємство ще до початку кризи уже повинно мати перелік 

різноманітних заходів з відповідальними особами та переліком їх дій та 

обов’язків. 

Крок 2. Збір первинних даних про стан справ на підприємстві, їх 

діагностика та моніторинг.  

Крок 3. Підготовка управлінських рішень з виходу підприємства з 

кризової ситуації, проведення структурно-морфологічного аналізу.  

Крок 4. Визначення доцільності та шляхів виведення підприємства з 

кризової ситуації. Доцільно чи недоцільно і як можна виводити підприємство 

з кризової ситуації залежить від того, на скільки сильно криза вплинула на 

діяльність та фінансову стійкість підприємства.  

Крок 5. При з'ясуванні того, що момент початку діяльності з виходу 

підприємства з кризової ситуації пройшов, можливий лише контроль за 

протікають в ньому процесами без втручання в них, а також отримання 

державної підтримки.  

Крок 6. У разі, якщо кризова ситуація зробила сильний негативний 

вплив на діяльність підприємства і подальше його існування неможливо, 

будують модель деструктуризації, припинення його діяльності і оголошення 

банкрутом.  

Крок 7. У разі, якщо кризова ситуація мала слабкий негативний вплив 

на господарську діяльність підприємства, будується модель реорганізації 

(зміна статусу). Тут передбачається зміна організаційної структури, 

скорочення тих виробництв, які є збитковими або витрати на які несумірні з 

одержуваної прибутком.  

Крок 8. Встановлення цілей реорганізації групою фахівців, що 

займаються антикризовим управлінням, визначення ресурсів, необхідних для 

досягнення цих цілей.  

Крок 9. Розробка заходів щодо реалізації поставлених цілей, яка 

включає в себе складання програми дій фахівців, що реалізують антикризові 

управлінські рішення, що враховує фактори кризової ситуації.  
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Крок 10. Здійснюється перевірка можливостей досягнення поставлених 

цілей.  

Крок 11. На основі отриманих даних розробляються управлінські 

рішення щодо виведення підприємства з кризової ситуації (антикризові 

управлінські рішення). Для того щоб визначити стратегію майбутньої 

діяльності підприємства необхідно провести структурно-морфологічний 

аналіз кризової ситуації. 

Стратегічне антикризове управління діяльністю промислового 

підприємства як і будь-якого іншого суб’єкта господарювання за своєю 

сутністю пов’язане з вирішенням проблем, для яких характерний певний 

рівень ризику. Виникнення й розвиток кризових ситуацій супроводжується 

безліччю різноманітних ризиків, відмінних за змістом, джерелами 

походження, ступенем імовірності та розмірами можливих втрат і негативних 

наслідків для даного бізнесу, а іноді й економіки країни загалом. Усе це 

обумовлює потребу створення системи управління ризиком із залученням 

кваліфікованих ризик-менеджерів – фахівців з управління в ризикових 

ситуаціях. Саме ця функція покладається на ризик-менеджмент, який є 

суттєвою частиною діяльності керівників підприємства, що спрямована на 

захист від небажаних або випадкових обставин, які можуть призвести до 

втрат різного характеру. Це означає, що для ефективного впливу на ризики в 

системі антикризового управління має створюватися відповідна підсистема 

[4]. 

Цей тип менеджменту характеризується спрямованістю на розроблення 

й упровадження таких управлінських впливів, що дають змогу мінімізувати 

широкий спектр потенційно можливих кризоутворюючих чинників, які, у 

свою чергу, формують випадкові або запрограмовані події всередині та за 

межами підприємства, наслідками яких є суттєві матеріальні та інші втрати 

[95].  
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У вузькому трактуванні завдання ризик-менеджменту зводяться до 

управління програмою страхування підприємства від майнових, 

персональних ризиків та ризиків відповідальності [105].  

Широке визначення ризик-менеджменту [28] додає до зазначеного такі 

складові, як діяльність із визначення зон ризику, відстеження небезпечних 

змін, своєчасне розроблення запобіжних заходів й упровадження їх для 

мінімізації втрат від “сукупних небезпек”. Це означає, що ризик-менеджмент 

та стратегічне антикризове управління являють собою цілісний 

взаємодоповнюючий процес, оскільки мають наметі забезпечення 

довгострокового, сталого розвитку підприємства. 

Метою ризик-менеджменту є інтеграція впливу на ресурси 

підприємства для підтримання адекватного співвідношення дохідності й 

ризику. Підприємству необхідно свідомо формувати підсистему ризик-

менеджменту, яка за наявності антикризового управління є її складовою, а за 

її відсутності має самостійну організаційну форму. 

Все це дозволяє промисловому підприємству успішно та ефективно 

вирішувати такі основні завдання в межах стратегічного антикризового 

управління діяльністю: 

1) передбачення, очікування та провокування ризиків, загроз та 

кризових явищ в діяльності; 

2) прискорювання, відтерміновування та уникнення ризиків , загроз та 

кризових явищ в діяльності; 

3) проведення підготовчих заходів до криз можна і необхідно 

готуватися;  

4) керування ризиками, загрозами та кризовими явищами в діяльності;   

5) мінімізація негативних наслідків ризиків, загроз та кризових явищ в 

діяльності промислового підприємства. 

 А політика антикризового фінансового управління дозволяє 

виокремити наступні фактори успіху подолання кризових ситуацій:  
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1. Використання кваліфікованого кризис-менеджера. Потреба в 

підготовці сучасних кризис-менеджерів для підприємств України вкрай 

необхідне завдання. Криза керівництва підприємствами спричинила, поряд з 

іншими факторами, кризу цілих перспективних та стратегічно важливих 

галузей господарства. Потрібні «нові» знання, «нові» люди, «новий» – 

стратегічний, економічний тип мислення. Управляти змінами зможуть лише 

професіонали-менеджери [110, с.5].  

2. Здійснення постійного моніторингу фінансового стану промислового 

підприємства з метою своєчасного виявлення ризиків та загроз, ознак 

кризових явищ.  

3. Виявлення основних факторів та ризиків, що зумовили кризовий 

стан підприємства.  

4. Дослідження масштабів кризового стану підприємства.  

5. Формування завдань антикризової політики промислового 

підприємства.  

6. Вибір адекватних заходів і послідовне їх впровадження відповідно до 

специфіки господарської діяльності підприємства і масштабів його кризових 

явищ.  

7. Забезпечення контролю за своєчасністю та ефективністю 

впроваджених антикризових заходів.  

8. Врахування досягнутих результатів в стратегічній антикризовій 

політиці підприємства та зміна чинників зовнішнього і внутрішнього 

середовища [55, с. 460]. 

 

Висновки до розділу 3 

З метою вирішення актуальних завдань удосконалення системи 

управління діяльністю промислових підприємств отримано такі основні 

результати. 

1. Діючи у таких швидко змінюваних економічних умовах будь-яке 

підприємство стикається з великою кількістю всіляких проблем, отже 
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традиційний інструментарій управління діяльністю підприємства стає 

нежиттєздатним. З огляду на це, створення діючої та ефективної системи 

антикризового управління на підприємствах стає одним з найважливіших 

стратегічних завдань їх управління. При цьому, має місце реальна потреба у 

створенні такої системи, яка б сприяла забезпеченню ефективного та 

стабільного функціонування підприємства, дозволяла гнучко і своєчасно 

реагувати на зміни в зовнішньому і внутрішньому середовищі, виявляти та 

уникати всілякі ризики та загрози, мінімізувати їх негативний вплив на 

діяльність підприємства. 

2. На підставі здійсненого аналізу різноманітних концепцій 

стратегічного та/або антикризового управління ми дійшли висновку, що: 

по-перше, стратегічне антикризове управління діяльністю 

промислового підприємства – це процес управління, основним суб’єктом 

якого виступають власники та менеджери підприємства, який спрямований 

на досягнення стратегічних цілей за допомогою упередження ризиків та 

загроз діяльності, прогнозування та швидкої адаптації до змін 

навколишнього середовища, заснований на принципах безперервності та 

відсутності обмежень в часі; 

по-друге, в процесі стратегічного антикризового управління діяльністю 

промислового підприємства повинні вирішуватись дві групи цілей та 

завдань: стратегічні та тактичні, адже саме тактичне управління повинно 

здійснюватись в межах стратегічного і саме таким чином можливо досягти 

довготривалих та короткострокових цілей підприємства; 

по-третє, механізм планування й реалізації стратегії антикризового 

розвитку повинен представляти собою процес підготовки певних 

управлінських рішень, які складаються з чітко визначеної послідовності 

етапів, кожному з яких відповідають і завдання. 

3. Здійснений нами аналіз моделей та методів діагностики та оцінки 

стратегічного управління та стратегічного антикризового управління 

дозволяє стверджувати, що вони переважно зводяться до оцінки фінансової 
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стійкості підприємства та ймовірності його банкрутства. На сьогодні 

розроблено понад 200 різноманітних моделей оцінки ймовірності 

банкрутства, які можливо поділити на такі основні групи статистичні моделі, 

моделі на основі штучного інтелекту, теоретичні моделі.  

Окрім цього, використання лише фінансових показників, незалежно від 

їх кількості та складності, для оцінки стратегічного антикризового 

управління має суттєві обмеження: 

- фінансові показники не можуть повною мірою відобразити якість 

антикризового управління промисловим підприємством, що здійснюють його 

власники та керівники. Використовуючи лише різноманітні фінансові 

показники (платоспроможності, стійкості, рентабельності та інші) можна 

зробити висновок щодо стабільності та фінансової стійкості промислового 

підприємства, що не повною мірою дозволяє оцінити якість самого процесу 

стратегічного антикризового управління;  

- не дозволяють оцінити та визначити управлінські причини 

потрапляння підприємства в кризову зону; 

- вагові значення фінансових коефіцієнтів не завжди є 

збалансованими внаслідок чого не дозволяють комплексно відображати усі 

аспекти фінансової стійкості в розрізі ліквідності, платоспроможності, 

прибутковості, ділової активності та інше; 

- в умовах вітчизняної економіки, коли власники промислових 

підприємств займаються оптимізацією доходів та прибутку для мінімізації 

оподаткування, низький рівень рентабельності не завжди є ознакою кризової 

ситуації на підприємстві та низької якості процесу управління. 

 4. З огляду на це, а також враховуючи особливості розробленої нами 

концепції стратегічного антикризового управління нами розроблено 

удосконалену комплексну оцінку стратегічного антикризового управління, 

яка грунтується на таких основних положеннях: 

- оцінка здійснюється на підставі розрахунку інтегрального 

показника ефективності стратегічного антикризового управління 
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підприємством, обчисленого на підставі фінансових показників та 

скоригованих на нефінансові показники, що характеризують якість 

управління та рівень менеджменту; 

- шкала ідентифікації рівня ефективності стратегічного 

антикризового управління підприємством відповідає фазам життєвого циклу 

підприємства та рівням стійкості та керованості діяльністю підприємства, 

визначеним нами у матриці завдань стратегічного антикризового управління 

діяльністю промислового, що дозволяє одразу визначити сутність завдань 

управління на даному етапі.  

5. Як одними із додаткових надбань, запропонованої нами комплексної 

оцінки, які підтвердили свою ефективність за результатами здійснених нами 

розрахунків слід виділити такі: 

по-перше, запропоновані нами нефінансові показники дозволили 

внести суттєві уточнення в розрахунок підсумкової інтегральної оцінки і 

сприяли отриманню більш чіткої оцінки, що можна побачити порівнюючи 

інтегральні показники Z т та I П есауп;   

по-друге, розроблена нами шкала ідентифікації рівня ефективності 

стратегічного антикризового управління промисловим підприємством 

дозволила більш точно визначити якість та ефективність управління, що 

відповідають конкретному рівню стійкості та керованості діяльністю 

підприємства. Така точність вкрай необхідна при визначенні тактичних 

завдань управління та розробки заходів та дій, спрямованих на упередження 

потенційних ризиків та загроз діяльності підприємства.  

6. Окрім цього, доведено, що власники та керівники промислового 

підприємства в межах запровадженої системи корпоративного управління, 

дієвість якої нами була виявлена під час оцінки ефективності стратегічного 

антикризового управління, повинні здійснювати поточний моніторинг і 

контроль в межах стратегічного антикризового управління для вчасного 

виявлення потенційних ризиків та загроз. При цьому, увага повинна 

приділятись не лише певним негативним проявам, що мають місце у 
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діяльності промислового підприємства, адже вони є значною мірою 

зрозумілими і тут в нагоді мають бути розроблені плани заходів для їх 

швидкого усунення. Додаткової уваги потребують також позитивні зміни та 

зрушення у фінансових показниках або планах підприємства, що 

перевершують 10% від планового рівня, повинні ретельно досліджуватись та 

оцінюватись керівництвом підприємства на наявність потенційних ризиків та 

загроз. Стрімке зростання попиту на продукцію більшості промислових 

підприємств і не лише вітчизняних, що передувало кризі 2008-2009 років, не 

викликало у їх власників та керівників жодних побоювань. Як результат, 

потенційні ризики та загрози не були вчасно виявлені власниками та 

керівництвом підприємств, а їх дії були спрямовані на швидке задоволення 

зовнішнього попиту переважно за рахунок позичкових коштів, що, врешті-

решт, і спричинило кризові явища та банкрутства деяких з них. 

7. Всі механізми та інструментарій, до якого можуть і повинні 

вдаватись суб’єкти процесу стратегічного антикризового управління в особі 

власників та керівництва промислового підприємства безпосередньо в 

процесі управління для забезпечення його ефективності та стабільності 

діяльності підприємства в найбільш складні фази його життєвого циклу 

можна поділено на такі групи: операційні, фінансові, інвестиційні, 

інноваційні, маркетингові, організаційно-кадрові. Додатково в кожній з 

зазначених груп виділено найбільш ефективні та дієві механізми. 

8. Стратегічне антикризове управління діяльністю промислового 

підприємства як і будь-якого іншого суб’єкта господарювання за своєю 

сутністю пов’язане з вирішенням проблем, для яких характерний певний 

рівень ризику. Виникнення й розвиток кризових ситуацій супроводжується 

безліччю різноманітних ризиків, відмінних за змістом, джерелами 

походження, ступенем імовірності та розмірами можливих втрат і негативних 

наслідків для даного бізнесу, а іноді й економіки країни загалом. Усе це 

обумовлює потребу створення системи управління ризиком із залученням 

кваліфікованих ризик-менеджерів – фахівців з управління в ризикових 
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ситуаціях. Саме ця функція покладається на ризик-менеджмент, який є 

суттєвою частиною діяльності керівників підприємства, що спрямована на 

захист від небажаних або випадкових обставин, які можуть призвести до 

втрат різного характеру. Це означає, що для ефективного впливу на ризики в 

системі антикризового управління має створюватися відповідна підсистема.  

9. Запровадження на промисловому підприємстві стратегічного 

антикризового управління дозволяє вирішувати його власникам та 

керівникам такі основні завдання: 

- передбачення, очікування та провокування ризиків, загроз та 

кризових явищ в діяльності; 

- прискорювання, відтерміновування та уникнення ризиків , загроз та 

кризових явищ в діяльності; 

- проведення підготовчих заходів до криз можна і необхідно 

готуватися;  

- керування ризиками, загрозами та кризовими явищами в діяльності;   

- мінімізація негативних наслідків ризиків, загроз та кризових явищ в 

діяльності промислового підприємства. 

Основні результати третього розділу опубліковані в працях: [143; 145; 

149]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено науково-прикладне завдання – наукове 

обґрунтування, розробка теоретико-методичних основ і практичних 

рекомендацій щодо забезпечення ефективності управління промисловим 

підприємством шляхом запровадження стратегічного антикризового 

управління діяльністю підприємства. Поставлену мету досягнуто, основні  

завдання виконано. Відповідно до цього отримано такі результати. 

1. Проаналізовано сучасний науковий доробок та охарактеризовано стан 

антикризового управління діяльністю промислового підприємства. Виявлено, 

що антикризове управління стало необхідною передумовою забезпечення 

нормального безперебійного функціонування будь-якого промислового 

підприємства, водночас, не існує достатньо обґрунтованого системного 

підходу до вивчення даного питання, а понятійний апарат є недостатньо 

розробленим. Однією з головних причин суттєвого негативного впливу криз 

2008-2009 та 2013-2014 років на фінансовий стан та ефективність 

функціонування промислових підприємств була відсутність: стратегічного 

мислення у власників та менеджерів підприємств; якісного антикризового 

інструментарію та відповідних механізмів встановлено, внаслідок чого вони 

не змогли передбачити кризи і не були готові до них. 

2. Проаналізовано та уточнено понятійний апарат понятійний апарат 

стратегічного антикризового управління діяльністю промислового 

підприємства, зокрема зміст понять «ризик», «загроза», «антикризове 

управління», «стратегічне антикризове управління діяльністю промислового 

підприємства». Ризик визначено як невизначеність, яка спричиняє 

потенційну ймовірність відхилення від запланованих цілей та очікуваних 

результатів. Загрозу визначено як потенційну ймовірність збоїв у 

нормальному функціонуванні підприємства, досягненні поставлених цілей. 

Антикризове управління підприємством визначено як певна сукупність 

управлінського інструментарію процесу стратегічного управління 
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підприємством, який орієнтований на упередження негативного впливу 

ризиків та загроз на діяльність підприємства та підтримання його стійкого та 

стабільного стану протягом всього періоду функціонування. Стратегічне 

антикризове управління діяльністю промислового підприємства визначено як 

процес управління, основним суб’єктом якого виступають власники та 

менеджери підприємства, який спрямований на досягнення стратегічних 

цілей за допомогою упередження ризиків та загроз діяльності, прогнозування 

та швидкої адаптації до змін навколишнього середовища, заснований на 

принципах безперервності та відсутності обмежень в часі. 

3. Здійснено аналіз засад та методик оцінки ефективності антикризового 

управління підприємства. На підставі здійсненого аналізу встановлено, що 

серед науковців та оцінювачів стану та якості управління підприємств, стану 

антикризового управління на підприємствах найбільшого поширення набули 

інтегральні методики оцінки ймовірності банкрутства. В основі зазначених 

методик лежить зміна якісних фінансових показників, а основний акцент 

робиться на прибутковість (як показав аналіз останніх криз швидкі темпи 

зростання прибутку та обсягів виробництва також містили потенційні ризики 

для підприємств, які не були вчасно ідентифіковані та упереджені 

власниками та менеджерами підприємств), а результати інтегральних значень 

методик оцінки не завжди відповідають реальним ризикам ймовірності 

банкрутства, не завжди дозволяють попередити ризики та загрози в 

діяльності підприємства і потребують вдосконалення, в тому числі, з метою 

врахування часових обмежень в умовах наближення моменту технічної 

неплатоспроможності. 

4. Досліджено фінансову стійкість промислового підприємства в умовах 

кризи. На підставі здійсненої діагностики фінансової стійкості ПрАТ 

«Запорізький абразивний комбінат» в умовах кризи ми дійшли висновку про 

доволі низький її рівень та наявність кризових явищ в діяльності 

підприємства, значну залежність від зміни зовнішнього середовища, 

зовнішніх ризиків та загроз, що є низькою якістю управління з боку 
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власників та керівництва підприємства. Водночас, окремі негативні наслідки 

кризи для всієї вітчизняної економіки (наприклад, знецінення національної 

валюти) та деякі особливості функціонування підприємства (наприклад, 

значна питома вага продукції, що реалізується підприємством на зовнішніх 

ринках за валюту) дозволили підприємству в таких умовах швидко відновити 

рівень реалізації продукції, що однак є не далекоглядністю керівництва, а 

сприятливістю зовнішніх умов. 

5. Сформувано та обґрунтувано концептуальні засади стратегічного 

антикризового управління діяльністю підприємства, яке комплексно поєднує: 

досягнення стратегічних цілей, виконання тактичних завдань та 

впровадження антикризового управління на всіх етапах життєвого циклу; 

безперервне упередження ризиків і загроз діяльності та прогнозування та 

швидку адаптацію до змін навколишнього середовища; розробку механізмів 

та інструментарію контролю та моніторингу ризиків, загроз та криз; 

формування антикризового інструментарію спрямованого на уникнення та 

подолання ризиків, загроз та криз, відновлення нормальної діяльності 

промислового підприємства. 

6. З метою оцінки стратегічного антикризового управління 

промислового підприємства розроблено удосконалену комплексну оцінку 

стратегічного антикризового управління, яка грунтується на таких основних 

положеннях: здійснюється на підставі розрахунку інтегрального показника 

ефективності стратегічного антикризового управління підприємством; 

інтегральний показник обчислюється на підставі фінансових показників та 

коригується на визначені автором нефінансові показники, що 

розраховуються за бальною системою і характеризують якість управління та 

рівень менеджменту; рівень ефективності стратегічного антикризового 

управління підприємством визначається на підставі розробленої автором 

шкали ідентифікації, що відповідає фазам життєвого циклу підприємства та 

рівням стійкості та керованості діяльністю підприємства. 
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7. Розроблено матрицю завдань стратегічного антикризового 

управління діяльністю промислового підприємства, в якій завдання 

управління відповідають  визначеним фазам життєвого циклу промислового 

підприємства, рівням стійкості та керованості діяльністю підприємства, що 

дозволяє одразу визначити сутність завдань управління на даному етапі та 

сутність антикризових заходів, яких необхідно вжити власникам та 

керівникам підприємства на данному життєвому етапі. 

8. З метою удосконалення методології оцінювання і діагностики 

фінансового стану та якості управління діяльністю промислового 

підприємства було запропоновано удосконалений інтегральний показник 

ефективності стратегічного антикризового управління підприємством, який 

враховує фінансові показники діяльності підприємства, а також передбачає 

врахування значення коригувального показника, що визначається за 

результатами здійсненої оцінки та розрахунку нефінансових показників 

оцінки ефективності стратегічного антикризового управління підприємством.  

9. Підсумковано отримані результати дослідження та на цій підставі 

рекомендовано системно та комплексно запроваджувати стратегічне 

антикризове управління діяльністю промислового підприємства, що: 

- покриє не стільки час від початку кризи та до її закінчення, скільки 

весь час діяльності, функціонування підприємства; 

- є дієвим інструментом, що дозволить власникам та менеджерам 

підприємства вирішувати основні завдання антикризового управління та 

забезпечення стійкого та стабільного функціонування в довгостроковій 

перспективі; 

- дозволить підприємству уникати кризової фази життєвого циклу і після 

фази дестабілізації переходити до післякризової фази з розумінням напрямів 

удосконалення засад управління діяльністю підприємства. 

10. Визначено перспективні напрями подальших наукових досліджень 

за темою дисертації, серед яких: механізми та інструментарій стратегічного 

антикризового управління, зважаючи на постійні зміни зовнішнього 
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середовища; створення систем управління ризиками; постійна мінімізація 

поширених ризиків та загроз діяльності промислового підприємства. 

Основні результати опубліковані в працях: [141-149; 161]. 
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ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Щукіна Дмитра Вікторовичаза темою «Стратегічне антикризове 
управління діяльністю промислових підприємств»

Розробки дисертаційного дослідження Щукіна Д.В. знайшли 
застосування у діяльності ПрAT "Запорізький абразивний комбінат".

На підставі запропонованої Щукіним Д.В. методики було здійснено 
аналіз діяльності підприємства в умовах кризи та післякризовий період. З 
метою удосконалення засад управління на підприємстві було запроваджено 
принципи стратегічного антикризового управління діяльністю. Було 
переглянуто та удосконалено принципи корпоративного управління. 
Запроваджено стратегічне планування діяльності підприємства із визначенням 
стратегічних пріоритетів, розроблено матрицю завдань стратегічного 
антикризового управління діяльністю підприємства із визначенням 
антикризових заходів та інструментів, відповідальних підрозділів та осіб.

Запроваджено практику розгляду результатів моніторингу ризиків та 
загроз управління при прийнятті рішень щодо коригування стратегічних та 
тактичних завдань у випадку необхідності.

Заступник Генерального директора t ,̂v . С.Н. Есмантович

Сослюк 061 287 62 86
01298

mailto:abrasive@ahrasive.zp.ua
mailto:abrasive@ahrasive.zp.ua


02 . 02 . 079-210

МОТОР СІЧ

69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15 
Факс: (061) 720-50-00 
E-mail: motor@motorsich.com 
www.motorsich.com /  _

ЛЗ.Of se № А&40 w e n U, ЦП
На №

І ІГ 
І____І

МОТОР сич
69068, г. Запорожье, пр. Моторостроителей, 15 
Факс: (061) 720-50-00 
E-mail: motor@motorsich.com 
www.motorsich.com

ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Щукіна Дмитра Вікторовича за напрямом стратегічного 
антикризового управління діяльністю промислового підприємства

Розробки та практичні рекомендації, що викладені у 

дисертаційному дослідженні Щукіна Д.В. знайшли застосування у 

діяльності AT «Мотор Січ».

На підставі запропонованої Щукіним Д.В. методики 

першочергово було здійснено аналіз фінансової стійкості та якості 

управління підприємством протягом 2008-2018 років тобто в кризові та 

післякризовий періоди. За результатами здійсненої оцінки було:

- виявлено недоліки та слабкі місця в управлінні, найбільш 

небезпечні ризики та потенційні загрози;

- переглянуто засади управління та запроваджено принципи 

стратегічного антикризового управління діяльністю.

З метою вчасного виявлення потенційних ризиків та загроз 

запроваджено поточний моніторинг і контроль в межах стратегічного 

антикризового управління, а також практику проведення спільних нарад 

Наглядової ради та Ради директорів підприємства для розгляду 

результатів моніторингу.
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у навчальний процес результатів дисертаційного дослідження 

Щукіна Дмитра Вікторовича 

за темою «Стратегічне антикризове управління діяльністю промислових

підприємств»

Ректорат ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» засвідчує, що розробки Щукіна Д.В. за темою «Стратегічне 

антикризове управління діяльністю промислових підприємств» знайшли 

застосування при підготовці магістрів з економіки.

Матеріали дисертації використовуються при підготовці програм 

навчальних курсів «Економіка підприємства» та «Організація і планування 

діяльності підприємства».
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