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АНОТАЦІЯ 

Корженевська В.М. Використання економічних інструментів 

антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Запорізький 

національний університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 

2017.  

Дисертаційна робота присвячена вдосконаленню теоретико-методичних 

підходів та розробці практичних рекомендацій щодо використання економічних 

інструментів антикризового управління діяльністю підприємств 

машинобудування.  

У першому розділі «Теоретико-методичні основи антикризового 

управління діяльністю підприємств» узагальнено теоретичні підходи до 

визначення сутності поняття «криза підприємства», запропоновано авторське 

визначення економічної дефініції, проаналізовано основні причини та ознаки 

виникнення кризи, наголошено на її руйнівному впливі на діяльність 

підприємства, досліджено теоретико-методичні підходи щодо антикризового 

управління діяльністю підприємств. 

Систематизація поглядів науковців дала змогу зробити висновок, що криза 

підприємства – це такий стан порушення параметрів «життєздатності», який 

закономірно виникає на різних етапах життєвого циклу підприємства, 

супроводжується невідповідністю вимогам зовнішнього середовища, несе 

загрозу для можливостей функціонування та економічного розвитку через 

незалежні від діяльності підприємства зовнішні причини та залежні внутрішні 

причини, такі як відсутність якісної системи антикризового управління, її 

неефективне застосування, помилковість та непрофесійність управлінських дій.  

Проведені дослідження дозволили узагальнити види кризи на 

підприємствах. Відповідно до характеристики кризових ситуацій стан 
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підприємств можна визначити як один з наступних варіантів: криза відсутня, 

криза можлива, граничний кризовий рівень, катастрофічний кризовий рівень. 

Розглянуто можливі варіанти розвитку підприємств та шляхи виходу з 

кризи залежно від існуючого рівня кризи та змін, які відбуваються у 

внутрішньому і зовнішньому середовищі. 

Наголошено, що знання та своєчасне розпізнавання кризових ситуацій на 

підприємствах поряд з ефективним використанням економічних інструментів 

дозволить своєчасно ідентифікувати кризу та успішно її подолати. 

Обґрунтовано важливість та необхідність врахування впливу 

дестабілізуючих зовнішніх і внутрішніх факторів під час визначення рівня 

кризи на підприємствах машинобудування з метою підвищення ефективності 

управління та вироблення антикризової стратегії. 

Вивчено існуючі теоретичні підходи до розуміння концепції життєвого 

циклу та представлено узагальнену модель життєвого циклу підприємства, яка 

розкриває основні стадії розвитку, виділяє проблеми, що можуть призвести до 

появи кризи, рівень економічного потенціалу, а також шляхи розв’язання 

проблем підприємства за допомогою інструментів та методів антикризового 

управління. 

Обґрунтовано важливість та необхідність формування системи 

антикризового управління на підприємствах, основними елементами якої є 

об’єкт, суб’єкт, мета, завдання, процес, принципи, функції, методи, інструменти 

антикризового управління, критерії оцінки ефективності антикризових дій.  

У другому розділі «Особливості використання економічних інструментів 

антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування» 

досліджено стан вітчизняних промислових підприємств, визначено проблеми та 

тенденції розвитку підприємств машинобудування України, узагальнено 

економічні інструменти антикризового управління діяльністю підприємств, 

розкрито їх економічну сутність, головні переваги та недоліки, використано 

економічні інструменти превентивного антикризового управління на 

вітчизняних підприємствах машинобудування, удосконалено методичний 
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підхід до оцінювання рівня кризи підприємств машинобудування, розроблено 

детерміновану факторну модель достатності перманентного капіталу для 

забезпечення виробничих активів підприємств машинобудування. 

Виконаний аналіз діяльності вітчизняних промислових підприємств за 

2011-2016 рр. свідчить про зниження їх кількості починаючи з 2014 р. Динаміка 

чисельності найманих працівників на промислових підприємствах вказує на 

чітку тенденцію до їх зменшення починаючи з 2013 р. Фінансовий результат до 

оподаткування промислових підприємств є від’ємним протягом 2014-2016 рр., 

що вказує на переважання обсягу збитків над прибутками в середньому на 

118448 млн. грн. Динаміка індексу промислової продукції вказує на спад обсягів 

промислового виробництва в цілому по Україні за період 2012-2015 рр.  

Підприємства машинобудування України протягом останніх років 

відчули істотні втрати. За період 2009-2016 рр. в середньому 33 % підприємств 

машинобудування були збитковими. За період 2009-2013 рр. та у 2016 р. 

фінансовий результат до оподаткування в цілому по підприємствам 

машинобудування був позитивним, а у 2014-2015 рр. – від’ємним. 

Вивчення літературних джерел і власні дослідження дають змогу 

сформулювати визначення поняття «економічні інструменти антикризового 

управління підприємством», які запропоновано розглядати в контексті 

економічних засобів або їх сукупності, які використовуються з метою оцінки 

ймовірності настання кризи, її попередження, ідентифікації, локалізації, 

нейтралізації, подолання кризових наслідків з мінімальними втратами, 

запобігання банкрутства та ліквідації, що сприятиме покращенню діяльності, 

дозволить регулювати фінансово-економічні процеси у напрямку зміцнення 

економічного потенціалу та отримання конкурентних переваг. 

Наголошено, що з метою попередження кризи та адаптації до постійних 

змін зовнішнього середовища керівництво підприємств машинобудування 

повинне використовувати різноманітні економічні інструменти антикризового 

управління. 
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Застосування існуючих моделей діагностики банкрутства не дозволяє 

відслідковувати наявність внутрішніх негативних процесів у діяльності 

підприємств, та не завжди дає однозначні результати.  

З метою усунення розбіжностей, які виникають в процесі застосування 

зарубіжних моделей діагностики банкрутства, уточнено методику розрахунку 

показників експрес-діагностики діяльності підприємств машинобудування, до 

якої введено показник співвідношення перманентного капіталу та виробничих 

активів. 

На основі запропонованого показника побудовано детерміновану 

факторну модель достатності перманентного капіталу для забезпечення 

виробничих активів підприємств машинобудування, яка дозволяє підвищити 

економічну стійкість підприємств через управління процесом розміщення 

власного оборотного капіталу та довгострокових джерел коштів у виробничих 

активах. 

У третьому розділі «Удосконалення економічних інструментів 

антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування» 

запропоновано методичний підхід до системного управління кризою на 

підприємствах машинобудування, типи антикризової програми підприємств 

машинобудування, порядок формування та вибору антикризової програми в 

залежності від існуючого рівня кризи, методичний підхід до прогнозування 

використання антикризової програми на підприємствах машинобудування.  

Встановлено, що процес організації управління кризою повинен 

враховувати фактор часу та поєднувати стратегію і тактику антикризового 

управління. 

Запропоновано використовувати методичний підхід до системного 

управління кризою на підприємствах машинобудування, який передбачає 

здійснення профілактики кризи, оцінювання та прогнозування рівня кризи, 

розробку та впровадження антикризової програми, контроль та оцінку 

виконання антикризової програми.  
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Обґрунтовано доцільність розробки і реалізації антикризової програми на 

підприємствах машинобудування з метою попередження виникнення проблем 

порушення фінансово-економічної рівноваги та подолання кризових явищ.  

Систематизація і узагальнення теоретичних підходів дозволили надати 

авторське визначення сутності поняття «антикризова програма підприємства» 

як економічного інструменту антикризового управління діяльністю 

підприємства, використання якого дозволяє сформувати комплекс 

антикризових заходів з метою виконання конкретних управлінських рішень в 

залежності від рівня кризи на підприємстві. 

Узагальнено та удосконалено типи антикризової програми на 

підприємствах машинобудування, визначено порядок формування та вибору 

антикризової програми підприємства в залежності від рівня наявних загроз та 

фінансово-економічного стану. 

Запропоновано наступні типи антикризових програм: профілактична 

антикризова програма, програма ризикозахищеності, програма відновлення та 

розвитку, програма подолання кризи. 

Вибір та прогнозування антикризової програми в залежності від 

існуючого рівня кризи здійснено на прикладі таких вітчизняних підприємств 

машинобудування Запорізької області. 

Використання рекомендованих антикризових програм як основного 

економічного інструменту антикризового управління на підприємствах 

машинобудування Запорізької області дозволило покращити оперативність та 

обґрунтованість управлінських рішень, прискорити процес ліквідації та 

подолання кризових явищ з мінімальними втратами.  

Ключові слова: криза, антикризове управління, економічні інструменти, 

життєвий цикл, загрози, ризики, результати, збиток, антикризова програма. 
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Index Copernicus (Польща), Scientific Indexing Services (США), Cosmos 

Foundation (Німеччина), Scientific & Scolary Journals iiiFactor (Сполучене 
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ANNOTATION 

Korzhenevskaya V.М. Use of crisis management economic instruments in the 

machine-building production enterprises. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Dissertation in order to obtain a Degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D) in a specialization 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by 

types of economic activity)». – Zaporizhzhia National University of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2017. 

The dissertation is devoted to the improvement of theoretical and 

methodological approaches and the development of practical recommendations on the 

use of economic instruments of crisis management in the machine-building 

production enterprises. 

In the first section «Theoretical and methodical bases of crisis management of 

enterprises» generalized theoretical approaches to the definition of the concept 

essence of «crisis of the enterprise», proposed author's definition of economic 

definition, analyzed the main causes and signs of the crisis, emphasized its 

destructive impact on the activities of the enterprise, theoretical and methodical 

approaches concerning crisis management activity of enterprises are researched. 

The systematization of the  scientists views made it possible to conclude that 

the crisis of the enterprise is a state of disruption of the parameters  «viability», which 

naturally arises at different stages of the enterprise life cycle, accompanied by non-

compliance with the requirements of the environment, poses a threat to the 

possibilities of functioning and economic development through independent  the 

enterprise activity  external causes and dependent internal causes, such as the lack of 
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a quality system of crisis management, its ineffective use, mistaken and 

unprofessional management actions.   

The conducted studies allowed us to generalize the types of crisis in the 

enterprises.  According to the characteristics of crisis situations, the state of 

enterprises can be defined as one of the following options: there is no crisis, the crisis 

is possible, the marginal crisis level, the catastrophic crisis level. 

Possible variants of enterprise development and ways out of the crisis 

depending on the existing level of crisis and changes occurring in the internal and 

external environment are considered.   

It is emphasized that knowledge and timely recognition of crisis situations at 

enterprises along with effective use of economic instruments will allow timely 

identification of the crisis and successfully overcome it.   

It is established that the fewer factors and reasons that caused the crisis in the 

enterprise and the less their degree of influence on the activity of the enterprise, the 

faster the period of its exit from the crisis, and the more effective will be the policy of 

crisis management. 

The importance and necessity of taking into account the influence of 

destabilizing external and internal factors in determining the level of crisis at the 

machine-building enterprises are grounded in order to increase the effectiveness of 

management and develop an anti-crisis strategy.  

The existing theoretical approaches to the understanding the concept of a life 

cycle and the generalized model of the enterprise life cycle, which reveals the main 

stages of development, highlight the problems that may lead to the emergence of the 

crisis, the level of economic potential, as well as ways to solve enterprise problems 

using tools and methods of  crisis management.   

The importance and necessity of forming a system of crisis management in 

enterprises, the main elements of which are the object, subject, purpose, task, process, 

principles, functions, methods, tools of crisis management, criteria for assessing the 

effectiveness of anti-crisis actions, are substantiated. 
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In the second section «Features of the use  crisis management economic 

instruments of the machine-building production enterprises» the state of domestic 

industrial enterprises is investigated, problems and tendencies of the machine 

building enterprisesin Ukraine are determined, economic tools of crisis management 

in enterprises are generalized, their economic essence, main advantages and 

disadvantages are disclosed, used  economic tools for preventative crisis management 

at domestic machinebuilding enterprises  improvement of the methodical approach to 

the assessment the crisis level of the machine building enterprises, developed a 

deterministic factor model of the permanent capital sufficiency for the provision of 

production assets of machine building enterprises. 

The analysis of the domestic industrial enterprises activity in 2011-2016 shows 

the decrease in their numbers starting from 2014. The dynamics of the employees 

number in industrial enterprises indicates a clear tendency to decrease from 2013. 

The financial result before the taxation of industrial enterprises is from the  capacity 

for 2014-2016, which indicates the predominance of losses on profits on average by 

118448 millions UAH.  The dynamics of the industrial production index indicates a 

decline in industrial production in Ukraine as a whole for the period of 2012-2015. 

Machine-building production enterprisesof Ukraine have experienced 

significant losses in recent years.  For the period of 2009-2016 on average 33% of 

machine building enterprises were loss-making.  For the period of 2009-2013 and 

2016, the financial result before taxation in general on machine building enterprises 

was positive, and in 2014-2015, it was negative.  The study of literary sources and 

own research makes it possible to formulate the definition of «economic instruments 

of crisis management in  enterprise», which are proposed to consider in the context of 

economic means or their aggregates used to assessthe likelihood of a crisis, its 

prevention, identification, localization, neutralization, overcoming of the crisis with 

minimal losses, preventing bankruptcy and liquidation, which will improve the 

activity, will allow to regulate financial and economic processes in the direction of 

strengthening the economic potential and gaining competitive advantages.  
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 It was emphasized that in order to prevent the crisis and adapt to constant 

changes in the environment, management of machine building enterprises should use 

a variety of economic instruments of crisis management.   

The application of existing models of bankruptcy diagnostics does not allow to 

trace the presence of internal negative processes in the activities of enterprises, and 

does not always give unambiguous results. 

In order to eliminate the differences that arise in the application of foreign 

models of bankruptcy diagnostics, the methodology for calculating the rates of 

express-diagnostics of the machine building enterprises, which introduced the ratio of 

permanent capital and production assets, has been specified.  

 On the basis of the proposed indicator, a deterministic factor-driven model of 

the permanent capital sufficiency has been constructed to provide production assets 

for machine-building enterprises, which enables to increase the economic stability of 

enterprises through the management the process of placement  own working capital 

and long-term sources  funds in production assets.   

In the third section «Improvement of economic instruments of the crisis 

management in the machine-building production enterprises» the methodical 

approach to system management of the crisis at the machine-building production 

enterprises, types of the crisis program of the machine-building production 

enterprises, the procedure of formation and selection of the anti-crisis program 

depending on the existing level of crisis, methodical approach to forecasting use  of 

anti-crisis program at the machine-building enterprises are proposed.  

It has been established that the process of crisis management organization must 

take into account the time factor and combine the strategy and tactics of crisis 

management.  It is suggested to use a methodical approach to system management of 

the crisis at the machine building enterprises, which involves the implementation of 

crisis prevention, assessment and forecasting  the crisis, the development and 

implementation of anti-crisis program, monitoring and evaluation of the 

implementation the anti-crisis program.  

The expediency  the development and implementation of the anti-crisis 

program at the machine-building enterprises is substantiated in order to prevent the 
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emergence  problems of violating the financial and economic equilibrium and 

overcoming the crisis phenomena.   

Systematization and generalization of theoretical approaches allowed to 

provide an author's definition of the concept essence «anti-crisis program of the 

enterprise» as an economic tool of crisis management  activity of the enterprise, the 

use of which allows to form a complexanti-crisis measures to implement specific 

management decisions, depending on the level of crisis in the enterprise.   

The types of anti-crisis program at the machine-building enterprises are 

generalized and improved, the order of formation and selection of an enterprise's 

crisis program is determined, depending on the level of threats and financial and 

economic situation.   

The following types of anti-crisis programs are proposed: a preventive anti-

crisis program, a risk-prevention program, a program for the restoration and 

development, a program to overcome the crisis.   

The choice and forecasting of the anti-crisis program, depending on the 

existing level of the crisis, was carried out on the example of such domestic machine-

building enterprises of the Zaporizhzhya region.   

The use of recommended anti-crisis programs as the main economic crisis 

management tool at the machine-building production enterprises of Zaporizhzhia 

region has made it possible to improve the efficiency and validity of management 

decisions, to accelerate the process of liquidation and overcoming crisis phenomena 

with minimal losses.  

Key words: crisis, crisis management, economic instruments, life cycle, threats, 

risks, results, damage, anti-crisis program. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах глобально-політичних трансформацій, 

невизначеності зовнішнього середовища, формування нових економічних 

відносин переважна більшість вітчизняних підприємств машинобудування, на 

жаль, знаходиться у ситуації погіршення фінансово-економічного стану або у 

ситуації, близької до банкрутства. 

Проблема збитковості підприємств машинобудування, які потенційно 

повинні виступати двигуном позитивних змін у реальному секторі економіки 

України, полягає, головним чином, в неефективному антикризовому 

менеджменті та відсутності стратегічного управління. 

Керівництво підприємств машинобудування повинне усвідомити, що на 

сьогоднішній день важливою та необхідною умовою ефективного управління є 

створення та впровадження в процес діяльності системи антикризового 

управління, яка базується на здобутках найкращих вітчизняних та світових 

практик антикризового управління. 

Центральним елементом такої системи є економічні інструменти, які 

дозволяють оцінювати ймовірність настання кризи, визначати проблемні місця, 

нейтралізувати і долати кризу з мінімальними втратами. 

Використання економічних інструментів антикризового управління 

діяльністю підприємств машинобудування дасть можливість ефективно 

управляти кризою, регулювати фінансово-економічні процеси у напрямку 

підвищення ринкової вартості, зміцнення економічного потенціалу та 

отримання конкурентних переваг. 

Дослідженню різних аспектів антикризового управління та використання 

економічних інструментів антикризового управління на підприємствах 

присвячені вітчизняні та зарубіжні наукові праці І. Ансоффа, Р. Брейлі, 

М. Верескун, О. Гончар, Н. Дація, Н. Дащенко, Г. Дорощук, О. Зборовської, 

О. Кендюхова, В. Козика, О. Кузьміна, Л. Лігоненко, С. Майерса, В. Масюк, 

А. Мороза, С. Пілецької, А. Поддєрьогіна, В. Подольської, Н. Подольчак, 
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С. Салиги, Н. Селюченко, М. Татар, М. Туріянської, А. Череп, Н. Шмиголь, 

Р. Шуляр, О. Яріш. 

У працях науковців представлено різні теоретичні та методичні підходи 

до антикризового управління підприємством, обґрунтовано доцільність 

проведення своєчасної діагностики підприємства з метою попередження 

банкрутства. Однак проведений критичний аналіз робіт вітчизняних та 

зарубіжних вчених засвідчив відсутність єдиних теоретичних та методичних 

підходів щодо використання економічних інструментів антикризового 

управління, що дозволили б менеджерам проводити оцінювання і 

прогнозування рівня кризи на підприємстві, здійснювати заходи щодо 

нейтралізації кризи, стабілізації економічного стану та подолання кризи з 

мінімальними втратами. Особливо гостро постають невирішені методичні 

питання виявлення кризових ознак та системного управління кризою на 

підприємствах машинобудування.  

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

Дисертацію виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного 

університету за темою «Аналіз системи управління фінансово-економічним 

потенціалом підприємства і регіонів» (номер державної реєстрації 

0110U003229). Особисто автором розроблено пропозиції щодо групування 

дестабілізуючих чинників впливу на діяльність підприємств, обґрунтовано 

методичний підхід до оцінювання рівня кризи на підприємствах 

машинобудування.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження та розробка теоретичних, методичних та практичних засад щодо 

використання економічних інструментів антикризового управління діяльністю 

підприємств машинобудування.  

Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено наступні завдання: 
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– узагальнити наукові підходи щодо визначення економічної сутності 

понять «криза підприємства», «економічні інструменти антикризового 

управління підприємством», «антикризова програма підприємства»; 

– розвинути групування дестабілізуючих зовнішніх та внутрішніх 

факторів впливу на діяльність підприємств та визначити основні види кризових 

ситуацій; 

– узагальнити теоретичні підходи до використання концепції життєвого 

циклу в антикризовому управлінні підприємством; 

– проаналізувати стан вітчизняних промислових підприємств, 

визначити проблеми, перспективи розвитку підприємств машинобудування та 

обґрунтувати доцільність використання економічних інструментів 

антикризового управління; 

– удосконалити методичний підхід до оцінювання рівня кризи на 

підприємствах машинобудування з метою своєчасності проведення 

антикризових заходів; 

– розробити методичний підхід до системного управління кризою на 

підприємствах машинобудування з метою підвищення ефективності 

управління; 

– запропонувати типи антикризової програми на підприємствах 

машинобудування; 

– розвинути методичний підхід до прогнозування використання 

антикризової програми на підприємствах машинобудування. 

Об’єктом дослідження є процес використання економічних інструментів 

антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та науково-практичні 

аспекти щодо використання економічних інструментів антикризового 

управління діяльністю підприємств машинобудування. 

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою 

дисертаційної роботи виступають наукові розробки, викладені у працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених з антикризового управління підприємством, 
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менеджменту, фінансів підприємства, фінансово-економічного аналізу, 

економічної діагностики підприємства. Для досягнення визначеної мети 

дослідження було застосовано комплекс загальнонаукових та спеціальних 

методів: метод узагальнення наукового досвіду та термінологічного аналізу – 

для аналізу категорій «криза підприємства», «економічні інструменти 

антикризового управління підприємством», «антикризова програма 

підприємства» (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); аналізу і синтезу, індукції та дедукції – 

при дослідженні теоретичних основ щодо антикризового управління діяльністю 

підприємств (підрозділ 1.2); системний підхід – для дослідження системи 

антикризового управління діяльністю підприємств (підрозділ 1.3); 

статистичний метод обробки даних, метод групування – для оцінки стану 

вітчизняних промислових підприємств та підприємств машинобудування 

(підрозділ 2.1); метод порівняння, метод системного аналізу, коефіцієнтний 

метод – для оцінювання рівня кризи на підприємствах машинобудування 

(підрозділи 2.2, 2.3); рейтинговий метод, метод порівняння та логічного 

узагальнення  – для розробки і удосконалення методичних підходів щодо 

використання економічних інструментів антикризового управління діяльністю 

підприємств машинобудування та узагальнення результатів проведеного 

дослідження (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3). 

Інформаційним підґрунтям дисертаційного дослідження стали закони 

України, нормативно-правові акти, офіційні статистичні та аналітичні 

матеріали Державної служби статистики України, звітні дані підприємств 

машинобудування, статті зарубіжних і вітчизняних вчених, матеріали науково-

практичних конференцій та інтернет-видань, результати власних напрацювань і 

спостережень. Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних 

методик і комп’ютерних технологій обробки статистичних матеріалів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні 

теоретичних основ та удосконаленні методичних підходів щодо питання 

використання економічних інструментів антикризового управління діяльністю 

підприємств машинобудування.  
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У процесі дослідження одержано такі найсуттєвіші результати:  

удосконалено: 

– методичний підхід до оцінювання рівня кризи підприємств 

машинобудування, який, на відміну від існуючих, доповнено показником 

співвідношення перманентного капіталу та виробничих активів, що дозволяє в 

процесі управління враховувати забезпеченість підприємства наявними 

ресурсами, покращувати ефективність їх використання та підвищувати 

економічну стійкість; 

– методичний підхід до системного управління кризою на підприємствах 

машинобудування, який, на відміну від існуючих, спрямований на послідовне 

та цілеспрямоване здійснення комплексу антикризових заходів, що дало змогу 

здійснювати профілактику кризи, своєчасне діагностування, оцінку рівня кризи, 

прогнозування, розробляти і реалізовувати відповідну антикризову програму, а 

також контролювати її виконання; 

– типи антикризової програми як основного економічного інструменту 

антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування, які, на 

відміну від існуючих, визначають програму подальшого розвитку підприємств 

машинобудування та дозволяють регулювати фінансово-економічні процеси у 

напрямку зміцнення їх економічної стійкості, порядок формування та вибору 

антикризової програми в залежності від існуючого рівня кризи; 

– методичний підхід до прогнозування використання антикризової 

програми на підприємствах машинобудування, який, на відміну від існуючих, 

передбачає врахування потенційних загроз з метою мінімізації кризи та 

недопущення банкрутства;  

набули подальшого розвитку:   

– понятійний апарат сутності понять «криза підприємства», «економічні 

інструменти антикризового управління підприємством», «антикризова 

програма підприємства», який є комплексним теоретичним підґрунтям 

дослідження питання щодо використання економічних інструментів 

антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування; 
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– групування видів кризи та дестабілізуючих чинників впливу на 

діяльність підприємств машинобудування, які виокремлено в міжнародні, 

державні, галузеві фактори та фактори на рівні підприємства, що дозволяє 

розробити заходи щодо зменшення впливу таких факторів з метою найбільш 

ефективного використання економічних інструментів антикризового 

управління; 

– теоретичний підхід до розуміння та використання концепції життєвого 

циклу в антикризовому управлінні підприємством, який враховує характерні 

особливості та проблеми на різних стадіях життєвого циклу, що дозволяє 

здійснювати комплекс антикризових заходів з метою передбачення виникнення 

кризових явищ та вирішення відповідних проблем. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

доведені до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих 

на удосконалення економічних інструментів антикризового управління 

діяльністю підприємств машинобудування. Основні результати дослідження 

знайшли практичне використання у діяльності ТОВ НВП «Хартрон-Юком» 

(довідка №V/972 від 06.12.2016 р.), ПАТ «Запоріжтрансформатор» 

(довідка №1/11-4634 від 19.12.2016 р.), ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування» (довідка №105/189 від 27.12.2016 р.), ПАТ «Запорізький 

механічний завод» (довідка №26/22 від 16.01.2017 р.), ПАТ «Мотор Січ» 

(довідка №бух/22229 від 07.02.2017 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін «Фінанси 

підприємств», «Фінансовий аналіз» і «Управління фінансовою санацією та 

банкрутством підприємств» (довідка №01-15/326 від 29.12.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

розв’язання актуального наукового завдання щодо використання економічних 
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інструментів антикризового управління діяльністю підприємств 

машинобудування. Всі основні наукові положення, висновки та рекомендації, 

які винесено на захист, одержано автором самостійно. З наукових робіт, 

виданих у співавторстві, внесені виключно матеріали, які є результатом 

особистої роботи здобувача. Власний науковий внесок дисертанта у наукові 

роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за 

темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Наукові положення основних 

результатів дослідження та їх практичне застосування обговорювалися та 

одержали схвалення на міжнародних і вітчизняних науково-практичних 

конференціях: Університетській науковій конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку менеджменту» (м. Запоріжжя, 

17 грудня 2009 р.); VI Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, 

гуманітарні та правові проблеми» (м. Тернопіль, 15 квітня 2010 р.); 

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Підприємницька діяльність 

в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (м. Київ, 27-28 травня,2010 р.); 

V Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси в 

економіці держави та регіонів» (м. Запоріжжя, 13-14 жовтня 2010 р.); 

IV Університетській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Молода наука-2011» (м. Запоріжжя, 12-14 квітня 2011 р.); 

V Міжнародній студентській конференції «Інноваційні ідеї молоді в соціально-

економічному розвитку України XXI століття» (м. Запоріжжя, 14-15 квітня 

2011 р.); VIII Університетській науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2015» (м. Запоріжжя, 7-9 квітня 

2015 р.); ІX Міжнародній конференції студентів і молодих вчених «Управління 

соціально-економічним розвитком регіонів та держави» (м. Запоріжжя, 16-17 

квітня 2015 р.); X Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та 

перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та 

регіональному рівнях» (м. Запоріжжя, 15-16 жовтня 2015 р.); 
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ІХ Університетській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Молода наука-2016» (м. Запоріжжя, 12-14 квітня 2016 р.); 

X Міжнародній конференції студентів і молодих вчених «Управління 

соціально-економічним розвитком регіонів та держави» (м. Запоріжжя, 14-15 

квітня 2016 р.); XI Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та 

перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та 

регіональному рівнях» (м. Запоріжжя, 20-21 жовтня 2016 р.).  

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 

дисертаційної роботи опубліковано у 20 наукових працях, з них: 8 статей у 

наукових фахових виданнях (5 статей у наукових фахових виданнях України, 

3 статті у наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз), 12 тез доповідей за матеріалами конференцій. Загальний 

обсяг публікацій 5,60 друк. арк. (особисто автору належить 4,25 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із  182 

найменувань, 6 додатків. Загальний обсяг роботи становить 247 сторінок, з 

них 170 сторінок займає основний текст. Робота містить 21 рисунок 

та 44 таблиці.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО 

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИМСТВ 

 

 

1.1. Вплив кризи на діяльність підприємств 

 

Наслідки світової фінансово-економічної кризи, підвищення конкуренції, 

глобалізаційні процеси обумовлюють підвищення інтересу та актуалізують 

питання підвищення ефективності антикризового управління на підприємствах. 

Фінансові кризи не є новим явищем, характерним лише для XXI століття. 

В історичній ретроспективі вони неодноразово змінювали хід економічних 

процесів у світі. Поява кризових процесів в діяльності підприємства є 

закономірним циклічним явищем. 

Питанням циклічності розвитку економічних систем та виникненню 

кризи на різних етапах циклу підприємства присвячені численні наукові 

дослідження таких видатних економістів, як Д. Кейнс (2007), М. Кондратьєв, 

Ю. Яковець та Л. Абалкін (2002), М. Туган-Барановський (2003), К. Маркс та  

Ф. Енельс (1985) та ін.  

На сьогоднішній день серед вітчизняних та зарубіжних вчених існують 

різноманітні підходи до розуміння економічної сутності поняття «криза». 

Наукові підходи щодо визначення цього поняття наведено в табл. 1.1.  

Систематизація поглядів науковців дала змогу зробити висновок, що криза 

підприємства – це такий стан порушення параметрів «життєздатності», який 

закономірно виникає на різних етапах життєвого циклу підприємства, 

супроводжується невідповідністю вимогам зовнішнього середовища, несе 

загрозу для можливостей функціонування та економічного розвитку через 

незалежні від діяльності підприємства зовнішні причини та залежні внутрішні 

причини, такі як відсутність якісної системи антикризового управління, її 

неефективне застосування, помилковість та непрофесійність управлінських дій. 
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Таблиця 1.1 

Визначення економічного поняття «криза» 

Автор Сутність поняття «криза» 

Подольська В.О., 

Яріш О.В. (2007) 

 

Криза на рівні підприємства – це форма порушення параметрів 

життєздатності, яка проявляє себе протягом певного періоду, 

характеризується закономірністю та циклічністю виникнення на 

різних етапах життєвого циклу підприємства, обумовлюється 

накопиченням протиріч у межах господарської системи та в перебігу 

її взаємодії з зовнішнім оточенням, має певні наслідки для 

можливостей його функціонування та розвитку   

Василенко В.О. (2005) Криза – це крайнє загострення протиріч у соціально-економічній 

системі (організації), що загрожує її життєстійкості у 

навколишньому середовищі 

Ярошенко Т.О. (2013) Кризові явища призводять до порушення рівноваги, що за своєю 

суттю являє деяку межу стану і загострення протиріч всередині 

системи 

Чернявський А.Д. 

(2000) 

 

Криза – це переломний етап в функціонуванні будь-якої системи, на 

якому вона зазнає впливу ззовні чи зсередини, що вимагає від неї 

якісно нового реагування. Основна особливість кризи міститься в 

загрозі руйнації системи  

Арманд А.Д.,  

Люрі Д.І., 

Жерихін В.В. (1999) 

Криза – епізод безперервної еволюції, під час якої спостерігається не 

лише найінтенсивніший перебіг еволюційних процесів, але й 

часткова деградація (інволюція) економічних систем, що 

переживають кризу 

Залогіна К.І. (2004) Криза – повторюваний, обмежений у часі та керованості стан 

підприємства, який характеризується стійкими сильними 

коливаннями його параметрів за межами коридору допустимих 

значень 

Кейнс Д.М. (2007) Криза – несподівана та бурхлива зміну зростаючої тенденції 

спадаючою, тоді як при зворотньому процесі такого різкого повороту 

в більшості випадків не буває. Криза, як правило, супроводжується 

катастрофічним падінням інвестицій, скороченням господарської 

активності та масовими звільненнями 

М. Кондратьєв,          

Ю. Яковець,                

Л. Абалкін   (2002) 

Криза – це рецесія, тимчасова фаза, протягом якої відбувається спад 

господарської активності. Криза є хворобливою реакцією на 

невідповідність пропозиції та попиту, оскільки вона завжди 

призводить до ліквідації основних невідповідностей 

М. Туган-Барановський 

(2003) 

Кризи виникають внаслідок того, що пропорційність розвитку різних 

галузей виробництва під тиском внутрішніх сил капіталістичної 

системи народного господарства порушується. Наслідком цього є 

переповнення каналів товарного обігу (всезагальне 

перевиробництво), різке коливання цін, грошового обігу, кредиту і 

безробіття 

К. Маркс та Ф. Енгельс 

(1985) 

Хоча найважливіша передумова криз і полягає у протиріччі між 

постійною тенденцією капіталістичного виробництва до експансії та 

обмеженими можливостями при цій системі господарювання щодо 

зростання споживання, однак основною причиною криз є 

диспропорційно великий розвиток виробництва засобів виробництва. 

Примітка: сформовано автором на підставі (Череп та Корженевська, 2015a; Череп та 

Корженевська, 2015c; Ярошенко, 2013; Кейнс, 2007; Подольська та Яріш, 2007; Василенко, 

2005; Залогіна, 2004; Туган-Барановський, 2003; Кондратьєв, Яковець та Абалкін, 2002; 

Чернявський, 2000; Арманд, Люрі та Жерихін, 1999; Маркс та Енгельс, 1985)  
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На відміну від визначень зарубіжних та вітчизняних науковців авторське 

бачення розуміння економічної сутності поняття «криза підприємства» полягає 

у наголошенні не тільки на циклічності виникнення кризи і на тому, які 

наслідки несе за собою криза, а й на тому, які причини її появи. 

З позиції теорії управління кризи можна класифікувати таким чином: 

криза як результат «зовнішнього» шоку; циклічна криза; структурна криза; 

криза системи регулювання; криза способу надання фінансових послуг 

(Ярошенко, 2013, с. 97).  

Проведений аналіз економічної літератури дає змогу говорити про різні 

уявлення щодо кризових ситуацій на підприємстві. У вітчизняних реаліях з 

економічною кризою, як правило, асоціюється погіршення функціонування 

параметрів діяльності підприємства, поява загрози банкрутства. 

В деяких випадках виникнення кризи може розглядатися як необхідна 

умова подальшого розвитку економічної системи. У країнах з 

високорозвиненою ринковою економікою поява кризи може відкривати нові 

перспективи та напрямки економічного розвитку за умови ефективного 

антикризового управління, сприяти очищенню від неефективних підприємств. 

Криза виступає переломним моментом в послідовності процесів, подій, 

дій і може виникати на будь-якому етапі життєвого циклу підприємства. 

Криза як економічний процес може проявлятися у трьох видах: латентна, 

прибутковості (успіху) та ліквідності (платоспроможності). 

Кризові ситуації, які набувають затяжного характеру, легше піддаються 

усуненню, якщо вони розпізнані вчасно та при розробці антикризових заходів 

враховані їх особливості (Коротков та ін., 2001).  

Розвиток кризової ситуації на підприємстві проходить декілька 

послідовних етапів, на кожному з яких можливе розроблення антикризових 

заходів. Послідовність проходження цих стадій наступна: прояв ознак кризи; 

стадія прояву кризи; стадія прояву фінансової реакції на розгортання кризи;  

стадія розгортання (поглиблення) кризи; реакція підприємства на кризу. 
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Про прояву кризової ситуації на підприємстві свідчить послаблення 

роботи менеджменту підприємства, підсилення авторитаризму, відтік фахівців 

високої кваліфікації, посилення конфліктності в організації, уникнення 

відповідальності, ускладнена процедура проходження управлінських рішень, 

розбалансування діяльності, обмежені можливості впливу на фінансово-

економічні відносини, суттєве погіршення структури капіталу, 

платоспроможності, ліквідності та рівня фінансової стійкості (Череп та 

Корженевська, 2015a, с. 288; Череп та Корженевська, 2015b, с. 73). 

Залежно від дій менеджменту, розробки і реалізації антикризових заходів 

відбувається або поглиблення кризи, або оздоровлення підприємства – вихід з 

кризового стану.  

Серед основних причин виникнення кризи на підприємстві слід виділити 

наступні: неефективне управління та політику, яке проводить керівництво 

(консервативні методи господарювання); неефективну державну економічну 

політику (податкову, грошово-кредитну, соціальну). 

У кожному конкретному випадку можливе одночасне поєднання впливу 

декількох причин, а іноді достатньо однієї помилки для появи загрози 

кризового стану підприємства. Саме тому, необхідно зменшувати вплив 

кризових факторів (зниження якості продукції, порушення технологічної 

дисципліни, старіння технічних засобів, велика заборгованість за кредитами) та 

сприяти усуненню головних причин кризи (недостатній рівень знань про 

можливості прогнозування кризи, певний рівень відчуження у функціонуванні 

соціальних, політичних, економічних і психологічних механізмів, випадкові 

відхилення, прорахунки або помилки управлінців, інженерів) (Терещенко, 2000; 

Штангрет та Копилюк, 2007). 

Під «фактором» в економічній літературі розуміється умова досягнення 

певного господарського результату, який характеризується відповідним 

показником, або причини, які впливають на цей результат 

(Грабовецький, 2009).  
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Проблемі дослідження факторів впливу на стан та діяльність підприємств 

присвячені численні наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед 

них роботи – В. Гавви та  Е. Божко (2004), Б. Грабовецького  (2009), Р. Гранта 

(2008), Р. Грешко (2010), Н. Дєєвої та О. Дедікова (2007), М. Мескона, 

М. Альберта та Ф. Хедоурі (1999), В. Пономаренко, О. Ястремської, 

В. Луцковського, С. Кушнаря, Л. Полуектової та Г. Шульги (2002), М. Портера 

(1993), Г. Семенова, В. Бугая, А. Семенова та А. Бугай (2007), М. Кизима, 

В. Забродського, В. Зінченко, та Ю. Копчак (2003), А. Тіщенко, Ю. Іванова, 

М. Кизима, Є. Ревенко та Т. Чечетової-Терашвілі (2007), А. Томпсона та 

А. Стрікленда (1998), А. Череп та А. Павленко (2016). 

В економічній літературі пропонується класифікувати фактори впливу 

відповідно до різноманітних ознак (Єгоров та Сердюк-Копчекчі, 2008). Так, 

наприклад, за можливістю вимірювання розрізняють кількісні (які можна 

виміряти) та якісні (які неможливо виміряти) фактори. За ступенем спільності 

для різних підприємств розрізняють загальні (характерні для всіх підприємств) і 

специфічні (характерні для галузі  чи окремого підприємства). За терміном дії 

фактори поділяються на постійні, тимчасові та випадкові. За характером 

причин, що відображаються факторами, вони поділяються на об’єктивні (не 

залежать від підприємства) та суб’єктивні (залежать від підприємства). Окрім 

того, розрізняють основні та другорядні, прямі і непрямі, прості і складні 

фактори (Грабовецький, 2009).  

Найбільш загальноприйнятним і розповсюдженим є поділ факторів на 

внутрішні (ендогенні) та зовнішні (екзогенні). Якщо досліджуються фактори, 

які залежать від організації роботи підприємства, то розглядається внутрішнє 

середовище підприємства. Якщо аналізуються фактори (галузеві фактори, 

фактори на рівні державі та глобальні фактори), на які окреме підприємство не 

може вплинути, то розглядається зовнішнє середовище підприємства. 

Здійснення антикризового управління на підприємствах з урахуванням 

впливу внутрішнього та зовнішнього середовища дасть змогу не лише 

оцінювати поточний рівень кризи, а й дозволить визначати основні фактори, які 
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призводять до погіршення основних показників діяльності підприємства 

(Корженевська, 2011). 

До факторів зовнішньої дії, які можуть спричинити виникнення кризи на 

підприємстві, слід віднести: негативні тенденції в галузі; зацікавленість 

акціонерів та кредиторів у банкрутстві; перевищення витрат над ціною 

реалізації; невідповідність стратегії вимогам ринку; криза у пов’язаних галузях. 

До факторів внутрішньої дії, які можуть привести до появи кризи, можна 

віднести: внутрішні конфлікти (збільшений обсяг делегування повноважень); 

невдало обрану стратегію (зниження показників ефективності); неузгодженість 

позиції менеджменту та власників (збільшення терміну виконання 

управлінських рішень, неефективність управлінських дій) (Мостенська, 

2010, с. 270). 

Хоча ефективне антикризове управління підприємством неможливе без 

врахування факторів мінливого зовнішнього середовища, завжди необхідно 

враховувати, що навіть в умовах загальної економічної кризи окремі 

підприємства можуть перебувати у стані зростання та отримувати прибуток. За 

умов загального економічного зростання та розвитку на ринку завжди є 

підприємства, які перебувають у передкризовому та кризовому станах. Однак 

чим менший негативний вплив факторів зовнішнього так внутрішнього 

середовища на діяльність підприємств, тим легше їм здійснювати свою 

діяльність (Корженевська, 2015, с. 99). 

У табл. 1.2-1.3 узагальнено основні зовнішні та внутрішні фактори, 

неврахування яких може призвести до погіршення економічного стану 

підприємств машинобудування  у кращому випадку, і навіть до його 

банкрутства – у гіршому випадку. 

У табл. 1.2 представлено головні зовнішні дестабілізуючі фактори впливу 

на діяльність підприємств. До зовнішніх факторів впливу відносяться 

міжнародні, державні та галузеві фактори. Міжнародні фактори пов ҆язані із 

рівнем міжнародної конкуренції, ринком нанотехнологій та інновацій, 

глобалізацією ринку, рівнем розвитку фінансового ринку . Державні фактори 



35 

 

пов̓язані з правовим полем та економічною політикою, нововведеннями в 

техніці та технологіях, інвестиційним кліматом, рівнем тінізації економіки 

тощо. Галузеві фактори пов҆язані з галузевою діяльністю підприємства, змінами 

в галузі, налагодженістю зв ҆язків з контрагентами та споживачами 

(Корженевська, 2011). 

Серед основних зовнішніх факторів впливу (макросередовища) на 

підприємство необхідно виділити наступні: політико-правові (ступінь 

неузгодженості виконавчої та законодавчої влади, характер міжпартійної 

боротьби, темп впровадження економічних реформ, законодавчих змін, їх 

якість); економічні (темпи виробництва, рівень платоспроможності населення 

та інфляції, стан бюджету, податкове навантаження); соціально-демографічні 

(чисельність населення, показники смертності та народжуваності, освітньо-

кваліфікаційний рівень); техніко-технологічні (науково-технічний потенціал, 

впровадження нових технологій, інноваційні системи управління). 

Для того, щоб оцінити наскільки загрозливим є вплив факторів 

макросередовища на діяльність підприємства зручно використовувати метод 

сценаріїв, який базується на створенні чотирьох типів сценаріїв (прогнозного, 

оптимістичного прогнозного, песимістичного прогнозного, реалістичного 

прогнозного) (Балабанова та Холод, 2006, с.70-83). 

Аналізуючи вплив факторів мікросередовища на діяльність підприємства, 

доцільно оцінювати внутрішнє середовище, а саме: організаційну систему 

управління; функціонування маркетингової служби; інноваційно-інвестиційний 

потенціал; фінанси; освітньо-кваліфікаційний рівень персоналу підприємства; 

організаційну культуру та імідж. 

Оцінку внутрішнього середовища, можна проводити на основі анкетного 

дослідження з урахуванням експертних оцінок за кожним аспектом складової 

аналізу (Балабанова та Холод, 2006, с. 144-165).  

Окрім факторів макро- та мікросередовища на підприємство напряму 

також впливає його безпосереднє оточення – конкуренти, споживачі, 

постачальники, посередники, контактні аудиторії. 
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Таблиця 1.2 

Головні зовнішні дестабілізуючі фактори впливу на діяльність підприємств 

машинобудування 

Вид Головні дестабілізуючі зовнішні фактори 

1 2 

М
іж

н
ар

о
д

н
і 

1 Невирішення зовнішніх воєнних конфліктів (воєнно-політична нестабільність) 

2 Високий рівень глобалізації ринку, його неконтрольованість та нестабільність  

3 Високий рівень міжнародної економічної конкуренції (монополізація на 

міжнародному ринку) 

4 Розвиненість міжнародного ринку нанотехнологій, інноваційних продуктів, 

технологічних нововведень 

5 Погіршення міжнародної економічної кон ҆юнктури, залежність національної 

економіки від кон̓юнктури зовнішніх ринків 

6 Демографічні проблеми, різниця в темпах приросту населення в країнах, що 

розвиваються, та розвинених країнах 

7 Нестабільність міжнародного фінансового ринку (прискорене зростання попиту на 

гроші й капітал у світі, зростання цін на економічні ресурси, зменшення схильності 

реальних і потенційних інвесторів до ризикованих операцій та довготермінових 

інвестицій) 

8 Нерівномірність розвитку країн, зростання розриву у рівнях розвитку між 

розвиненими країнами і країнами, що розвиваються, незбалансованість 

економічних механізмів розвитку 

9  Використання розвиненими країнами вигод свого становища, їх збагачення за 

рахунок «бідних» країн. Надання пріоритету у міжнародній торгівлі багатим 

країнам, залучення ними іноземних інвестицій на більш вигідних умовах. 

Диктування багатими країнами умов трансферту технологій, надання траншів та 

капіталу в країни, що розвиваються 

Д
ер

ж
ав

н
і 

1 Непрозоре правове поле, недосконалість законодавчої бази 

2 Низька конкурентоспроможність вітчизняної економіки, зниження ВВП 

3 Неефективна цінова, митно-тарифна, зовнішньо-економічна, соціальна, 

інноваційно-інвестиційна політика держави (високий рівень імпортозалежності 

країни, інфляційні процеси, недостатня розвиненість фондового ринку,  

непривабливий інвестиційний клімат, низький рівень інноваційної активності, 

нерозвинутість внутрішнього ринку високотехнологічної продукці, гальмування 

процесів реформування відносин власності 

4 Дестабілізуюча фінансово-кредитна політика (відсутність перетікання факторів 

виробництва з фінансового у реальний сектор економіки, посилення вимог до 

забезпечення кредитів з боку фінансових організацій, низький рівень фінансової 

підтримки з боку держави, неефективна діяльність фінансових установ) 

5 Низький рівень незалежності судової системи 

6 Високий рівень корупції, тінізації економіки, організованної злочинності, зрощеня 

бізнесу і політики 

7 Відсутність ефективної програми запобігання фінансовим кризам, дієвої 

довгострокової стратегії економічного розвитку на рівні держави 

8 Несприятлива ринкова кон’юнктура (обмеженість внутрішнього попиту) 

9 Політична нестабільність 

Г
ал

у
зе

в
і 

1 Неефективність використання науково-технічного та виробничого потенціалу 

машинобудівного комплексу 

2 Низька інноваційна активність та інвестиційна обмеженість 

3 Завищені ціни продукції в галузі з боку постачальників, партнерів 

4 Низький рівень налагодженості зв’язків з контрагентами та споживачами в галузі 

5 Складні умови вступу в галузь, перешкоди при здійсненні діяльності підприємства 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 
Г

ал
у

зе
в
і 

6 Прояви недобросовісної конкуренції в галузі, на ринках пов’язаних галузей, 

насиченість ринків 

7 Сезонні коливання 

8 Високий рівень енергомісткості основних галузей (високі ціни на енергоносії) 

9 Проблеми кваліфікації та оплати праці робітників в залежності від виду галузі 

Примітка: згруповано автором на основі (Мельник, 2012; Корженевська, 2011; 

Мостенська, 2010; Фатенок-Ткачук, 2010; Корженевська, 2009; Єгоров та Сердюк-Копчекчі, 

2008; Коротков, 2006; ВРУ, 2003) 

 

При проведенні оцінки рівня кризи на підприємстві слід враховувати, як 

позитивний, так і негативний вплив факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища. 

Внутрішні фактори впливу на економічний стан підприємства можуть 

спричиняти негативні наслідки для зовнішнього середовища (збої у 

виробничому та технологічному процесах), а зовнішні фактори можуть 

негативно впливати на внутрішні процеси (зміна політичного курсу, 

непрозорість діючих законів). 

Позитивний вплив факторів як внутрішнього, так і зовнішнього 

середовища, виявляється, в першу чергу, у покращенні показників 

рентабельності, ділової активності, ліквідності та платоспроможності, 

фінансової стійкості, зменшенні обсягів дебіторської та кредиторської 

заборгованості (Корженевська, 2011, с. 104).  

Такі фактори як сприятлива ринкова кон’юнктура, державна політика у 

напрямку підтримки вітчизняного товаровиробника, безперебійний виробничий 

процес, ефективний менеджмент на підприємстві, підвищення технологічного 

рівня, оновлення асортименту, в кінцевому підсумку, сприяють швидшій 

реалізації високоякісної продукції (покращується рівень оборотності оборотних 

коштів) та одержанню виручки підприємством. 

Надходження грошових коштів (покращення показників ліквідності та 

платоспроможності) дає змогу своєчасно розраховуватися із постачальниками 

сировини та матеріалів, виплачувати заробітну плату працівникам 

підприємства, а своєчасне отримання підприємством прибутку (покращення 
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показників рентабельності) є привабливим фактором для інвесторів та 

гарантією розрахунків з державою та банківськими установами. 

Таблиця 1.3 

Основні дестабілізуючі внутрішні фактори впливу на діяльність підприємств 

машинобудування 

Головні дестабілізуючі внутрішні фактори 

1 Внутрішні конфлікти (зацікавленість у банкрутстві, збільшений обсяг делегування 

повноважень, неузгодженість позиції менеджменту та власників) 

2 Консервативні методи господарювання, неефективність, непрофесійність 

управлінських дій, помилкові рішення, прорахунки у фінансовому управлінні 

3 Невдало обрана стратегія, її невідповідність вимогам ринку 

4 Відсутність системи антикризового управління або її неефективне застосування, 

недостатній рівень заннь про можливості передбачення кризи,  брак економічної та 

фінансової інформації 

5 Низький рівень внутрішнього контролю (часті збої на виробництві, аномальна зміна 

виробничих умов) 

6 Застаріла організаційна структура виробництва 

7 Невиконання контрактних зобов’язань (послаблення  договірної  дисципліни) 

8 Високий відсоток морального та фізичного зношення основних фондів, їх критичний 

стан 

9 Неефективні технології, низький рівень матеріально-технічного оснащення і 

технологічного оновлення, аномальна зміна виробничих умов 

10 Необґрунтовані витрати, неефективна структура витрат 

11 Відсутність змін в товарній структурі реалізації та оновленні асортименту 

(неконкурентоспроможна продукція за якістю та ціною) 

12 Неефективна інноваційна та інвестиційна політика 

13 Дефіцит фінансових ресурсів (власних оборотних коштів), неефективна фінансова 

політика 

14 Неефективна структура капіталу 

15 Нераціональне розміщення та використання економічних ресурсів (відновлювальних 

та не відновлювальних) 

16 Підвищення боргів на фоні погіршення фінансово-економічного стану, 

необґрунтоване зростання дебіторської та кредиторської заборгованостей, зниження 

прибутковості 

17 Відсутність обґрунтованого реінвестування прибутку 

18 Низький рівень організації праці, кваліфікації (відсутність мотивації, стимулювання 

працівників підприємства) фахівців, відплив кваліфікованих кадрів за межі країни 

19 Cоціальні конфлікти (зміна людського капіталу) 

20 Низький рівень маркетингу 

21 Великий обсяг незавершеного будівництва, значні запаси готової продукції 

Примітка: згруповано автором на основі (Череп та Корженевська, 2015; Мельник, 

2012; Корженевська, 2011; Мостенська, 2010; Корженевська, 2009; Єгоров та Сердюк-

Копчекчі, 2008; Коротков, 2006; ВРУ, 2003)  
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Окрім  внутрішніх та зовнішніх факторів впливу, внаслідок яких можуть 

виникати протиріччя в економічній системі, існують також певні обмеження, 

серед яких: матеріальні та інформаційні; природні та антропогенні; абсолютні 

та відносні; об’єктивні та суб’єктивні; соціальні, політичні, економічні, правові, 

технічні; об’єктні, функціональні, просторові, часові; фізичні, хімічні, 

механічні, біологічні, інституційні, особистісні, психологічні тощо (Мельник, 

2012, с. 39). 

В сучасних умовах фінансово-економічної нестабільності великий вплив 

на діяльність вітчизняних підприємств машинобудування  здійснюють фактори 

зовнішнього середовища. Негативні наслідки світової економічної кризи, 

воєнно-політичного конфлікту з Росією поставили перед українською 

економікою на якісно новому рівні питання підвищення конкурентоздатності 

вітчизняних підприємств та створення інвестиційно-привабливого середовища 

в цілому. 

Вплив та роль міжнародних і загальнонаціональних факторів постійно 

зростає, особливо в період глобалізації, коли будь-яка держава знаходиться у 

постійній взаємодії із світовим господарством (Галенко, 2008, с. 4). 

Негативного впливу зовнішніх факторів можна уникнути через прийняття 

відповідних заходів з боку державних органів влади чи міжнародних 

фінансово-економічних організацій. Негативний вплив внутрішніх факторів 

керівництво підприємства може послаблювати самостійно шляхом прийняття 

відповідних управлінських заходів. 

Проведений глибокий аналіз дестабілізуючих факторів впливу на 

вітчизняну економіку дає змогу стверджувати, що головними з них на 

макрорівні є – недосконалість нормативно-правової бази, низька 

конкурентоспроможність української економіки, слабкий рівень державної 

фінансової підтримки, неефективна система державного управління, на 

мезорівні – недостатність інформаційної підтримки, на мікрорівні – 

недостатність власних засобів. 
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Роль державної політики у розвитку економіки країни періодично 

змінювалася. Так, після Великої депресії до 70-х років минулого століття у 

більшості країн Заходу існувала думка, що держава повинна відігравати 

вирішальний вплив в розвитку економіки. Енергетична та боргова кризи з 

початку 80-х і до середини 90-х років призвели до утвердження мінімалістських 

поглядів: держава повинна була забезпечувати лише права власності, 

здійснювати монетарну політику, надавати мінімум соціальних гарантій, 

частково фінансувати інфраструктуру та створювати загальні сприятливі умови 

для господарювання. Починаючи з середини 90-х років знову відновлюються 

погляди щодо активної ролі держави в економіці, зокрема втручання держави 

не лише в такі сфери, як охорона здоров’я, освіта та соціальне страхування, а й 

у сферу промисловості (Киндзерский, 2010, с. 5). 

На сучасному етапі спостерігається процес поступового витіснення 

більшості товаровиробників з легального сектора економіки та зростання 

тіньового сектора. 

Тінізація є однією з найбільших загроз національній економіці. Негативні 

наслідки тінізації на мікрорівні полягають у звуженні можливостей 

підприємств до захисту їхніх прав власності та умов конкуренції через легальні  

прозорі механізми, а на макрорівні – у приховуванні прибутку за рахунок 

тіньових схем реалізації продукції (Корженевська, 2009, с. 84). 

Значну роль у зростанні тінізації та криміналізації вітчизняного бізнесу 

несе держава, яка не забезпечила необхідне правове поле та прозору роботу 

судової системи. Держава повинна забезпечувати створення інституційних, 

економічних і соціальних передумов розвитку приватного підприємництва, 

формування конкурентного середовища, а також стимулів, які активізують його 

на стратегічно важливих напрямках розвитку. 

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, слід 

відзначити зменшення рівня тіньової економіки у переробній промисловості за 

підсумком І кварталу 2017 р., що є безумовно позитивним фактором. 
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.Державні органи влади повинні прискорювати проведення структурних 

реформ, які повинні спрямовуватися на підвищення довіри до банківської 

системи, відновлення дії механізму ефективного перерозподілу коштів в 

економіці з метою фінансування інвестиційних проектів, розширення та 

активізацію діяльності підприємств машинобудування, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, забезпечення процесів 

детінізації економіки та фінансової стабілізації (Корженевська, 2009, с. 84). 

Вплив державної політики на діяльність підприємств може здійснюватися 

шляхом цінового регулювання, державних закупівель, пільгового 

кредитування, стабілізації банківського сектору, покращення інвестиційного 

клімату, перемоги над корупцією, реформування судової системи тощо 

(Гриньков, 2016).  

Враховуючи, що більшість зовнішніх факторів не є сприятливими для 

функціонування та розвитку вітчизняної економіки, основну увагу слід 

зосередити на необхідності вибору на сьогоднішній день кожним 

підприємством такої антикризової політики, яка була б спрямована на власні 

«сили» та можливості, тобто на зміцнення власного потенціалу.  

Наявність потужного внутрішнього потенціалу та ефективної внутрішньої 

політики підприємства щодо управління економічним станом дадуть змогу 

підтримувати його на рівні, що передбачає його здатність своєчасно 

розраховуватися за своїми зобов’язаннями з усіма учасниками фінансових 

відносин та формувати прибуток, достатній для розширення основної 

діяльності та удосконалення технологічного стану підприємства.  

Одним з найбільш проблемних питань підприємств машинобудування на 

сьогоднішній день є обмеженість внутрішніх фінансових ресурсів в умовах 

погіршення доступу до зовнішніх кредитів.  

Частковим вирішенням цього питання є створення власного кредитного 

фонду, у якому можуть акумулюватися кошти, отримані в результаті 

проведення операцій фінансового лізингу, розміщення вільних грошових 
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коштів на депозитних рахунках, операцій з цінними паперами, надання іншим 

підприємствам комерційного кредиту (Корженевська, 2011). 

Зміцнення внутрішнього потенціалу підприємств можливе за рахунок 

впровадження методики антикризового управління, яка передбачає раннє 

виявлення ознак кризового розвитку з урахуванням впливу факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища, визначення масштабів кризового 

стану, виявлення основних факторів, що впливають на кризовий розвиток, 

розробку необхідних антикризових заходів, впровадження внутрішніх 

механізмів фінансової стабілізації, вибір ефективних форм санації 

підприємства, фінансове забезпечення ліквідаційних процедур у разі 

банкрутства підприємства.  

Постійне спостереження за підприємством та знання специфіки його 

діяльності дасть змогу об’єктивно розпізнавати реальні сигнали кризи. Тобто, 

якщо падіння попиту на продукцію, наприклад, пов’язано з дією сезонного 

чинника чи будь-якими іншими обставинами, які заздалегідь є відомими або 

прогнозованими, то погіршення значень основних показників діяльності не 

будуть свідчити про розповсюдження кризових процесів на підприємстві. 

Таким чином, можна стверджувати, що про виникнення кризи на 

підприємстві можуть свідчити лише сукупність факторів та фактів.  

Можна виділити наступні стадії поширення кризових ситуацій 

підприємствах: зниження обсягів прибутку та ефективності діяльності, яке 

виявляється через негативну динаміку показників прибутковості, обороту і 

капіталу, подовження тривалості операційного і фінансового циклу 

підприємства (погіршення фінансового стану підприємства, скорочення джерел 

і резервів розвитку); збитковість виробництва, зниження ринкової вартості 

підприємства, зменшення резервних фондів підприємства; часткове виснаження 

підприємства; повне виснаження підприємства. 

При частковому виснаженні підприємства, якщо збитки вже не можуть 

покриватися за рахунок внутрішніх резервів (нерозподіленого прибутку 

минулих періодів, ліквідної частини власного капіталу) на їх погашення може 
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спрямовуватися частина оборотних коштів. Однак, це призводить до дефіциту 

грошових коштів. Погіршуються показники платоспроможності та ліквідності. 

Як наслідок, може спостерігатися затримка в часі здійснення поточних 

платежів, порушення термінів сплати, поява великого обсягу простроченої 

кредиторської заборгованості, непогашених кредитів. Підприємство переходить 

у режим скороченого відтворення.  

При повному виснаженні підприємство не має засобів профінансувати 

навіть скорочене відтворення та (або) платити по попереднім зобов’язанням. 

Погіршення справ може привести до переходу від грошової 

неплатоспроможності до майнової. Поглиблення кризи неплатоспроможності, в 

свою чергу, обумовить виникнення боргів, фінансову неспроможність та  

загрозу банкрутства підприємства.  

Розпізнавання кризових ситуацій поряд з ефективним використанням 

економічних інструментів в системі антикризового управління підприємством 

дозволить своєчасно ідентифікувати кризу та успішно її подолати. 

Будь-які кризові процеси потребують підвищеної уваги та активних дій 

керівного складу підприємства. Глибока  та затяжна криза, як правило, може 

привести до зміни складу та структури системи підприємства. Від того, 

наскільки менеджмент готовий своєчасно реагувати на зміни внутрішнього  і 

зовнішнього середовища та пристосовуватись до них, залежить майбутня 

життєздатність підприємства. 

Поява кризи на підприємстві, як правило, свідчить про необхідність 

проведення конкретних змін зі сторони керівного складу. Зміни можуть бути 

спрямовані, з одного боку, на коригування складу та структури системи 

підприємства в цілому, а з іншого боку, на досягнення відповідності «вимогам» 

зовнішнього та внутрішнього середовища (Сааков, Єгорова та Саакова, 

2015, с. 74). 

Пілецька С.Т. (2014, с. 23) розглядає наступні етапи розвитку кризи на 

промисловому підприємстві: кризове явище; кризова ситуація; передкризовий 

стан; кризовий стан. 
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Скібіцька Л.І., Матвєєв В.В., Щелкунов В.І., Подрєза С.М. (2014, с. 18-19) 

у своїй праці визначають наступні стадії: потенційна криза; латентна 

(прихована) криза; гостра криза; нездоланна криза. 

Проведені дослідження дозволили узагальнити види кризи на 

підприємствах (табл. 1.4). Відповідно до поданої характеристики кризових 

ситуацій стан підприємств можна визначити як один з наступних варіантів: 

криза відсутня, криза можлива, граничний кризовий рівень, катастрофічний 

кризовий рівень (Корженевська, 2016b). 

У табл. 1.4 розглянуто можливі варіанти розвитку підприємств та шляхи 

виходу з кризи залежно від існуючого рівня кризи та змін, які відбуваються у 

внутрішньому і зовнішньому середовищі. 

До змін у середовищі підприємства належать, з одного боку, зміни складу 

та структури системи підприємства, а, з іншого боку, зміна динаміки розвитку 

підприємства з урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників впливу. Під 

зміною складу і структури системи мається на увазі проведення 

реструктуризаційних змін на підприємстві. 

У випадку, якщо підприємство характеризується незадовільним станом, 

спостерігається висока ймовірність появи або розповсюдження кризи, то, як 

правило, необхідно проводити реструктуризацію, тобто комплекс 

організаційно-технічних, оздоровчих, правових заходів щодо зміни його 

структури, форми власності, організаційно-правової форми (Дорощук та 

Дащенко, 2014, с. 153). 

Якщо на підприємстві здійснюється зміна складу та структури системи, 

але не відбувається ніяких позитивних змін у середовищі підприємства, то 

криза може поглиблюватися і стати нерегульованою (Корженевська, 2016b). 

Процес реструктуризації – це постійна чітко скоординована робота всіх 

служб підприємства, і, у першу чергу, планово-фінансових служб, бухгалтерії, 

маркетологів, юристів, служб головного інженера, і звичайно, першого 

керівника. Реструктуризація повинна забезпечувати оцінювання вартості 

відтворення підприємства в промисловості. 
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Таблиця 1.4 
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керованість 
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Гарний фінансово-

економічний стан, 

прогресивність 

обладнання,       

інноваційні технології, 

ефективна цінова 

політика 

(достатньо 

профілактики 

кризових ситуацій) 

Несуттєве погіршення 

фінансово-економічного 

стану (потрібно 

оптимізація витрат, 

диверсифікація, 

підвищення 

ефективності 

виробництва,  

внутрішній контроль, 

профілактика кризи) 

Погіршення економічної 

ситуації в цілому, однак є 

можливість відновлення 

(необхідно перегляд 

технології, оптимізація, 

лізинг, економія ресурсів, 

контроль заборгованості, 

відновлення 

платоспроможності) 

Суттєве 

погіршення 

фінансово-

економічного 

стану, 

поглиблення 

кризи (потрібно 

зовнішнє 

фінансування, 

економія всіх 

ресурсів, заходи 

із запобігання 

банкрутства) 

–
 т

ен
д

ен
ц

ія
 

Можливість  

несуттєвого 

погіршення 

економічної ситуації 

(необхідно  

забезпечити 

мінімізувати будь-які 

прояви кризи) 

Можливість погіршення 

економічної ситуації, 

(необхідно мінімізувати 

розповсюдження кризи, 

підвищити рівень 

ризикозахищеності)  

Розповсюдження 

кризових явищ, 

наслідком чого є 

можливе банкрутство  

(необхідно подолання 

кризи з мінімальними 

втратами) 

Вичерпання 

потенціалу росту 

підприємства, 

неможливість 

диверсифікації, 

високий ризик 

банкрутства 

(потрібно 

втручання)  
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Гарний фінансово-

економічний стан, 

(необхідно 

забезпечення 

зростання та 

підвищення 

конкурентоспромож-

ності) 

Задовільний стан 

(потрібно впровадження 

інноваційних технологій, 

пошук вигідних вкладень, 

вдосконалення  

виробництва, моніторинг)  

– – 

–
 т

ен
д

ен
ц

ія
 

Задовільний стан 

(необхідно 

підвищення 

ефективності 

антикризового 

управління 

підприємством) 

Можливе погіршення 

діяльності (потрібно 

забезпечити 

ефективність 

використання 

економічних ресурсів, 

підвищувати економічну 

стійкість) 

– – 

Примітка: удосконалено автором на основі (Сааков, Егорова та Саакова, 2015) 
 

Реструктуризаційна модель включає наступні етапи підвищення вартості 

підприємства: зміна стратегії (структура виробничої програми, ринків збуту); 

зміна тактики (структура доходів та витрат); організаційні зміни (організаційна 

Рівень  

  кризи 
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структура, структура персоналу, виробнича структура, інформаційна 

структура); зміни у структурі активів; зміни структури капіталу; зміна 

правового статусу і структури бізнесу (Дорощук та Дащенко, 2014, с. 155). 

Криза може бути регульованою за умови граничного кризового рівня 

підприємства у випадку, якщо при зміні складу і структури системи 

керівництво проводить антикризові заходи, які в повній мірі реалізують 

внутрішні можливості підприємства, а також за наявності позитивного впливу 

факторів зовнішнього середовища (Корженевська, 2016b). 

Визначення позитивної чи негативної динаміки розвитку підприємств 

необхідно проводити з урахуванням очікувань змін у зовнішньому середовищі 

підприємства та виходячи з його внутрішніх можливостей. 

Оцінювання очікувань змін у зовнішньому середовищі підприємства 

можна проводити з урахуванням очікувань, отриманих за даними статистичних 

спостережень, а також за даними експертних оцінок. 

До зовнішніх очікувань належать: зміна обсягів виробництва підприємств 

машинобудування, зміна кількості робітників, відтік кваліфікованих кадрів; 

зміна відпускних цін на продукцію підприємств машинобудування; зміна 

попиту на продукцію; зміна виробничих потужностей; зміна величини 

капітальних інвестицій; зміна конкурентної позиції підприємств; зміна рівня 

інноваційної активності, розвитку технологій; зміна рівня податкового 

навантаження; зміна рівня розвитку інфраструктури  тощо. 

Оцінювання внутрішніх можливостей реалізації підприємства до змін, на 

думку автора, повинне включати оцінювання зацікавленості у змінах, 

оцінювання адаптації підприємства до змін,  оцінювання достатності часу для 

реалізації запланованих антикризових заходів, оцінювання достатності 

економічних ресурсів (інтелектуальних, інноваційних, інвестиційних, 

фінансових, соціальних), оцінювання вектору змін. 

Зацікавленість у змінах означає бажання та готовність керівного складу та 

виконавців антикризових заходів підприємства прийняти необхідність змін з 

метою нейтралізації, пом’якшення та подолання кризових процесів. Відсутність 
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зацікавленості у змінах є підтвердженням неможливості подальшого 

економічного розвитку підприємства. Високий рівень зацікавленості у змінах є 

мультиплікатором проведення змін та пришвидшує процес до їх адаптації. 

Адаптація до змін означає швидкість пристосування до впровадження 

змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства. Достатність 

часу означає чи вистачить підприємству запланованого та реального часу для 

попередження та подолання кризи. 

Наявність та достатність економічних ресурсів означає чи спроможне 

підприємство вийти з кризи з урахуванням всіх наявних в його розпорядженні 

матеріальних, фінансових, трудових, інноваційних, інформаційних ресурсів. 

Вектор змін означає їх спрямованість з урахуванням причин (внутрішніх 

та зовнішніх) появи кризи. Зміни повинні здійснюватися у правильному 

напрямку, тоді вектор змін слід оцінювати позитивно (Корженевська, 2016b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Оцінювання внутрішніх можливостей реалізації змін на підприємствах 

Примітка: розроблено автором  
 

Оцінка ефективності заходів антикризового управління виражається, в 

першу чергу, у досягненні позитивної зміни найважливіших показників 

фінансово-господарської діяльності підприємства за конкретний період, та в 

отриманні економічного ефекту (співвідношення між досягнутим приростом 

результатів економічної діяльності та обсягом витрат, пов'язаних з досягненням 

цього ефекту).  

Оцінювання внутрішніх 

можливостей реалізації до 

змін (+ / -) 

Адаптація до 

змін 

 

Зацікавленість у 

змінах 

 

 

Достатність 

економічних 

ресурсів 

 

Достатність часу для 

реалізації запланованих 

антикризових заходів 

 

Вектор змін 
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1.2. Теоретичні засади антикризового управління діяльністю 

підприємств 

 

В умовах невизначеності зовнішнього середовища, воєнних конфліктів, 

реформування економічної системи будь-яке вітчизняне підприємство може 

опинитися у ситуації погіршення фінансово-господарської діяльності.  

Незадовільні умови та відсутність надійних гарантій підтримки з боку 

державних органів влади вимагають нових знань від керівництва вітчизняних 

підприємств машинобудування у напрямку застосування антикризових заходів 

та нових підходів в управлінні діяльністю підприємств. 

Управлінський персонал підприємств повинен усвідомити, що тільки 

налагоджена система антикризового управління дасть змогу своєчасно виявити 

«слабкі місця» та попередити загрозу банкрутства підприємства у майбутньому. 

Як саме відбувається наростання кризових явищ на підприємстві можна 

побачити на наведеному нижче графіку (рис. 1.2).  З рис. 1.2 видно, що перехід 

підприємства з фінансового стану S0 у фінансовий стан S1 характеризується 

малою інтенсивністю наростання кризових явищ (t1 – t0), слабкі сигнали 

недостатньо виражені. На цьому етапі можна прийняти управлінські заходи, що 

запобігатимуть фінансовій кризі підприємства. 

Проте ситуація, в якій опинилася більшість українських підприємств у 

період зародження та розповсюдження кризових явищ свідчить про їх перехід з 

фінансового стану S1 у фінансовий стан S2, що характеризується найбільш 

інтенсивним нарощуванням кризових явищ (t2 – t1) (Скібіцька та ін., 2014; 

Кизим та ін., 2003).  

В економічній літературі питання підтримання фінансового стану 

підприємств на достатньому рівні є надзвичайно актуальним. Проблемам 

порушення фінансового стану підприємств присвячена велика кількість 

наукових праць (Корженевська, 2010a, с. 46). Серед них праці О. Бандурки, 

М. Коробова, П. Орлова та К. Петрової (1998), Г. Крамаренко та О. Чорної 

(2008), І. Прокопенка, В. Ганіна та В. Москаленка (2006), М. Болюха, 
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В. Бурчевського, М. Горбатка, С. Заросило та В. Івахненко  (2003), 

А. Поддєрьогіна, М. Білика, Л. Буряка, С. Булгакової О. та Куліш А.П.  (2005). 

 

Рис. 1.2. Інтенсивність наростання кризових явищ  

Примітка: подано автором на основі (Скібіцька та ін., 2014; Кизим та ін., 2003) 

 

Результати оцінювання фінансового стану є сновою для визначення рівня 

кризи на підприємстві. Фінансовий стан є комплексним поняттям, яке охоплює 

прибутковість роботи підприємства, оптимальність розподілу прибутку, 

наявність та достатність власних фінансових ресурсів, раціональність 

розміщення основних та оборотних фондів, платспроможність та ліквідність. 

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати 

з використанням різних методів, прийомів та методик. Це уможливить 

критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці, 

так і в динаміці, дасть змогу визначити «больові точки» та способи більш 

ефективного використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення 

(Корженевська, 2010a, с. 47).  

На сьогоднішній день в умовах невизначеності зовнішнього середовища 

та складності внутрішніх умов здійснення управлінської діяльності успішний 

розвиток та ефективна робота вітчизняних промислових підприємств можуть 

Інтенсивність 

нароостанння 

кризових явищ 

Час t3 t2 t1 

S0 

S1 

t0 

S2 

S3 



50 

 

бути забезпечені лише за допомогою використання інструментів та методів 

нтикризового управління. 

Теоретичні, методичні і практичні аспекті антикризового управління 

підприємствами розлядали в своїх працях такі вітчизняні і зарубіжні науковці, 

як: Е. Альтман (1968), І. Ансофф (1989), І. Бланк (1999), Р. Брейлі та С. Майєрс 

(2008), В. Бугай та В. Омельченко (2008), В. Бугай та Р. Суржок (2013), 

В. Василенко (2005), О. Гончар (2015; 2014), А. Грязнова (1999), Н. Дащенко та 

Г. Дорощук (2014), О. Зборовська (2014), О. Зборовська та О. Годес (2013), 

О. Кендюхов (2006), В. Козик та Н. Селюченко (2014), В. Козик, Н. Селюченко 

та В. Масюк (2017), Е. Коротков (2006), Е. Коротков, О. Бєляєв та Д. Валова 

(2001), І. Кривов̓язюк (2006), Л. Лігоненко (2005), О. Скібіцький (2009), О. 

Терещенко (2000), Н. Тюріна, Н. Кравацка та І. Грабовська (2012), Ф. Хміль 

(2005), А. Череп (2006), Н. Шмиголь (2015).  

Узагальнення теоретичних підходів до визначення економічного поняття 

«антикризове управління підприємством» представлено в табл. 1.5. У працях 

науковців висвітлено різні погляди щодо розуміння визначення антикризового 

управління підприємства, представлено різні методичні підходи, обґрунтовано 

доцільність проведення своєчасної діагностики та оцінки діяльності 

підприємства з метою попередження банкрутства. 

Незважаючи на існування значної кількості наукових підходів  до 

вирішення основних теоретичних, методичних та практичних питань 

антикризового управління, недостатньо висвітленими залишаються питання 

застосування системного підходу та використання економічних інструментів 

антикризового управління на підприємствах машинобудування. 

Механізми антикризового управління відображають та охоплюють 

окремі, короткочасні та невзаємопов ҆язані підсистеми антикризового 

управління, із наданням пріоритетного значення вирішенню фінансових 

проблем, залишаючи поза увагою інші, не менш важливі компоненти – 

інвестиційну привабливість підприємства, організаційну культуру, оцінку 

вартості підприємства (Кривов̓язюк, 2011, с. 44). 
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Таблиця 1.5 

Теоретичні підходи до визначення економічного поняття «антикризове 

управління підприємством» 

Автор Сутність поняття «антикризове управління підприємством» 

Лігоненко Л.О. 

(2005) 

 

Антикризове управління – це організовуване управління, спрямоване 

на найбільш оперативне виявлення ознак кризового стану та 

створення відповідних передумов для його своєчасного подолання з 

метою забезпечення відновлення життєздатності окремого 

підприємства, недопущення виникнення ситуації його банкрутства  

Скібіцький О.М. 

(2009) 

Антикризове управління виступає запорукою міцного положення 

підприємства на ринку, стійких фінансів за будь-яких економічних, 

політичних та соціальних метаморфозів у країні. Це управління, яке 

націлене на запобігання можливих серйозних ускладнень у ринковій 

діяльності підприємства, забезпечення його стабільного, успішного 

господарювання 

Бланк І.О. (1999) 

 

Антикризове управління – це постійно діючий процес виявлення 

ознак кризових явищ та недопущення їх поширення і стагнації 

розвитку підприємства, який здійснюється протягом усього періоду 

його функціонування 

Терещенко О.О. 

(2000) 

 Антикризове управління передбачає застосування специфічних 

методів та прийомів управління фінансами, які дозволяють 

забезпечити стабільне функціонування підприємства на основі 

управління зовнішніми та внутрішніми ризиками попередження та 

подолання фінансової кризи 

Коротков Е.М. 

(2006) 

Антикризове управління – це керований процес запобігання чи 

подолання кризи , який відповідає цілям організації та об ҆єктивним 

тенденціям її розвитку 

Василенко В.О. 

(2005) 

Антикризове управління – це управління, у якому під тиском 

запланованих чи випадкових факторів поставлено певним чином 

передбачення небезпеки кризи, аналіз її симптомів, заходів для 

зниження негативних наслідків кризи і використання її факторів для 

наступного стійкого розвитку організації 

Кривов'язюк І.В 

(2006) 

Антикризове управління слід розуміти як багатогранний та 

комплексний процес: як управління, в якому передбачається 

небезпека кризи завдяки діагностиці її симптомів та здійснюється 

розробка допоміжних заходів зі зниження негативних проявів кризи й 

використання її факторів для наступного розвитку; як управління, що 

застосовується в умовах настання кризового стану, в якому 

передбачається діагностика проявів кризи і здійснюється розробка 

заходів ліквідації наслідків кризи та згладжування факторів її впливу 

на подальший розвиток підприємства; як управління, що 

застосовується у після кризовий період, в якому передбачається 

діагностика рівня подолання кризового стану та виявлення резервів 

щодо запобігання його виникненню у майбутньому 

Примітка: згруповано автором на основі (Череп та Корженевська, 2015c; Череп та 

Корженевська, 2015d; Кривов'язюк, 2011; Скібіцький, 2009; Коротков, 2006; Василенко, 

2005; Лігоненко, 2005; Терещенко, 2000; Бланк, 1999)  
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Проведений поглиблений аналіз теоретичних підходів науковців щодо 

визначення економічного поняття «антикризове управління підприємством» дає 

змогу дійти висновку, що антикризове управління є підсистемою загальної 

системи управління підприємством або групою підприємств, яка покликана 

вирішувати питання попередження, виявлення, нейтралізації, подолання 

кризових явищ з мінімальними втратами, відновлення життєздатності 

підприємства, стабілізації його економічного стану з метою забезпечення 

безперервного функціонування та розвитку за допомогою методів і засобів 

сучасного антикризового менеджменту, нових інформаційних технологій, 

економіко-математичного моделювання. 

Антикризове управління має свій предмет впливу – фактори кризи, тобто 

усі прояви загострення протиріч, які викликають загрозу її гострого прояву 

(Коротков, 2006, с. 99). 

Глибина та тривалість кризового стану на підприємстві будуть залежати 

від: кількості і розповсюдження економічних явищ; ступеня впливу факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовища; співвідношення сили впливу 

проміжних кризових явищ кожного фактора внутрішнього стану підприємства; 

значущості окремого фактора в межах діяльності конкретного підприємства.  

Залежно від причини виникнення кризи кожним підприємством повинні 

розроблятися і реалізовуватися шляхи подолання кризи в межах відповідної 

антикризової політики, яка враховує сферу та специфіку діяльності, форму 

власності, розмір організації, наявні ресурси й можливості, реальне становище 

та рівень загрози (Череп та Корженевська, 2015c, с.21).  

До основних проблем антикризового управління підприємством належать 

проблеми розпізнання передкризових ситуацій, методологічні проблеми 

життєдіяльності підприємства (проблеми фінансово-економічного характеру, 

організаційного, правового, соціально-психологічного змісту), проблеми 

аналізу та оцінки кризових ситуацій, проблеми прогнозування кризи, проблеми 

пошуку інформації, проблеми розробки інноваційних стратегій, проблеми 



53 

 

інвестування антикризових заходів, маркетингу, проблеми банкрутства і санації 

підприємств (Коротков, 2006, с. 226-229).  

Методика і організація антикризового управління стосовно вирішення 

проблем функціонування та розвитку підприємств в умовах кризи представлена 

на рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Антикризове управління: методика і організація вирішення проблем 

функціонування та розвитку підприємств в умовах наростаючої кризи 

Примітка: сформовано автором на підставі (Кривов̓язюк, 2011, с. 46) 

 

Тобто, антикризове управління – це особлива форма управління 

підприємством, як має специфічні риси. У табл. 1.6 розглянуто характерні риси 

антикризового управління у випадку, якщо фінансово-економічний стан 

підприємства не є критичним, а також характерні риси антикризового 

управління у випадку, якщо фінансово-економічний стан є критичним. 

До заходів антикризового управління підприємством належать: заходи 

щодо підвищення ефективності виробництва за рахунок росту віддачі 

вкладеного капіталу; нормалізація грошових потоків, платіжної дисципліни; 

відновлення платоспроможності; скорочення витрат; активний маркетинг; 

Проблеми розпізнавання кризи / Проблеми функціонування у кризовому стані / 

Проблеми виходу із кризового стану / Проблеми ліквідації наслідків кризи 

 

Діагностування стану підприємства / 

Діагностування кризового стану підприємства / 

Діагностування післякризового стану 

 

Застосування технологій управління 

 

Розробка моделей антикризового управління 

 

Удосконалення стратегічного управління 

розвитком 
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впровадження перспективних технологій; відновлення основних фондів; зміна 

керівництва; удосконалення системи управління (Іванов та ін., 1995).  

Таблиця 1.6 

Характерні риси антикризового управління 
Характерні риси АУ у випадку, якщо 

фінансово-економічний стан 

підприємства не є критичним 

Характерні риси АУ у випадку, якщо фінансово-

економічний стан підприємства є критичним 

- Розробка та впровадження 

профілактичних антикризових заходів з 

метою упередження кризи 

- Застосування оперативних антикризових дій в 

умовах обмеженості часу  з метою подолання 

наслідків кризи, попередження банкрутства 

- Використання стратегічного 

планування, реалізація стратегічних 

цілей підприємства, спрямованих на 

майбутній економічний розвиток 

- Обмеженість використання стратегічного 

планування, обмеженість реалізації стратегічних 

цілей через необхідність відновлення 

життєздатності підприємства 

- Посилення управлінського впливу з 

метою підвищення стійкості, 

конкурентоспроможності продукції, 

інноваційного розвитку підприємства 

- Посилення управлінського впливу з метою 

відновлення та забезпечення платоспроможності 

у найкоротший термін 

- Посилення ролі внутрішніх факторів 

при формуванні антикризових заходів  

- Посилення впливу факторів зовнішнього 

середовища (посилення контролю за станом 

підприємства ззовні) 

- Застосування прогнозних сценаріїв 

розвитку за умови настання кризи 

- Використання адміністративних та 

організаційно-правових методів управління з 

метою подолання кризи, посилення значення 

морального стимулювання працівників 

Примітка: сформовано автором на підставі (Череп, та Корженевська, 2016) 

 

Конкретний зміст антикризових заходів залежить від глибини фінансової 

кризи. Це може бути або система профілактичних заходів, спрямованих на 

попередження фінансової кризи, або система конкретних заходів, спрямованих 

на виведення підприємства з фінансової кризи (при втраті ринкових позицій, за 

наявності великого обсягу незавершеного будівництва, наявності значних 

запасів готової продукції, кредиторської заборгованості, втраті ліквідності та 

платоспроможності). 

Основні етапи та прийоми антикризового управління діяльністю 

підприємства представлені у табл. 1.7. 

Підприємство, яке має в своїй основі систему антикризового управління 

та використовує ефективні економічні інструменти, має переваги перед іншими 

підприємствами того ж профілю діяльності, оскільки має підґрунтя щодо 
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залучення інвестицій, отримання кредитів, вибору постачальників та 

кваліфікованих кадрів, а отже має змогу розвиватися, збільшувати обсяги 

виробництва, конкурувати та постійно вдосконалюватись. Таке підприємство 

своєчасно сплачує податки в бюджет, внески у соціальні фонди, заробітну 

плату робітникам, дивіденди акціонерам, а банкам гарантує повернення 

кредитів та сплату відсотків за ними.  

Таблиця 1.7 

Основні етапи та прийоми антикризового управління 

№ Зміст етапу 

1. Попередження кризи, підготовка до її появи: проведення комплексної антикризової 

діагностики стану підприємства; визначення рівня розповсюдження кризових явищ у 

фінансово-господарській діяльності підприємства (превентивні заходи) 

2. Вичікування зрілості кризи на базі надійного прогнозування для успішного вирішення 

проблем її подолання (прогнозування масштабів кризи) 

3. Протидія кризовим явищам, уповільнення їх процесів – здійснення комплексу заходів 

антикризового управління в залежності від визначеного рівня розповсюдження 

кризових явищ на досліджуваному підприємстві (активна оборона) 

4. Стабілізація ситуації за допомогою використання резервів, додаткових ресурсів на 

основі заздалегідь розроблених заходів антикризового управління 

5. Розрахунок ризику на стратегічний період 

6. Послідовний вихід з кризи 

7. Оцінка ефективності реалізованих антикризових заходів 

8. Прогнозування діяльності підприємства на перспективу 

9. Передбачення і створення умов усунення наслідків кризи: розробка рекомендацій щодо 

подальшої роботи з урахуванням причин виникнення кризових явищ на 

досліджуваному підприємстві; контроль усіх сфер діяльності підприємства з метою 

запобігання повторенню виникнення кризи 

Примітка: сформовано автором на підставі (Василенко, 2005; Дорощук та Дащенко, 

2000; Пілецька, 2014) 

 

Однією з важливих характеристик антикризового управління є поєднання 

формального і неформального управління. У різноманітних видах такого 

поєднання існує зона раціональної організації антикризового управління. Вона 

може звужуватися чи розширюватися. Її звуження означає підвищення 

небезпеки кризи чи небезпеки найбільш гострого її прояву (Василенко, 2005, 

с. 186). 

Антикризове управління підприємствами машинобудування, як і 

формулювання «діагнозу» фінансового стану підприємства є складним 
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процесом оперування висновками, судженнями і поняттями, а отже потребує 

неухильного дотримання законів логіки (закону тотожності, закону 

несуперечності, закону виключеного третього, закону достатньої підстави). 

В економічній літературі антикризове управління розглядається з 

урахуванням стратегічного і тактичного підходу. 

Стратегічні рішення, спрямовані на запобігання кризи, повинні бути 

прийняті і реалізовані на ранніх стадіях управління, коли процес руху до кризи 

ще не набув кумулятивного характеру, і тому ще не став незворотним. Ранні 

сигнали про виникнення несприятливих тенденцій можуть виявитися 

недостовірними, тому недостатня увага до них може викликати несприятливі 

стратегічно важливі наслідки для підприємства. 

Тактичні рішення, на відміну від стратегічних, приймаються на основі 

більш повної і точної інформації, що відображає актуальний стан виробничої 

системи. Однак часу для докорінної перебудови діяльності організації з метою 

запобігання кризи або дуже мало, або немає зовсім. 

В цьому випадку йдеться або про надзвичайні заходи з недопущенням 

кризи, які ще можливо реалізувати в короткий час, або про заходи, спрямовані 

на вихід із кризи, що вже наступив (Скібіцький, 2009, с. 9).  

Основними напрямками антикризової політики підприємств 

машинобудування на сьогоднішній день мають бути інноваційна, інвестиційна, 

маркетингова, кадрова та фінансова політика підприємства (рис. 1.4). 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Напрями антикризової політики підприємств машинобудування 

Примітка: сформовано автором на підставі (Хандій, 2012) 

 

Успішна реалізація завдань підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняного товаровиробника значною мірою залежить від затвердження 

Основні напрями антикризової політики 

інвестиційна інноваційна 

 

маркетингова кадрова фінансова 



57 

 

ефективної системи мобілізації ресурсів для здійснення інвестиційної та 

інноваційної діяльності й управління ними (Самойлова, 2009, с. 84-85). 

Інвестиції сьогодні є для більшості підприємств єдиною можливістю для 

оновлення техніки та технології виробництва, здійснення капітальних ремонтів 

і подальшого розвитку. Оскільки в умовах кризи амортизаційний фонд 

підприємств на практиці використовується для покриття нестачі оборотних 

коштів, а при збитковості неможливе фінансування за рахунок власного 

прибутку та «дорогих» кредитних коштів, зростає потреба в інвестиціях як 

основному джерелі вирішення фінансових проблем. 

Забезпечення стійкого економічного розвитку будь-якої держави 

неможливе без впровадження в економіку досягнень науково-технічного 

прогресу й формування на цій основі нового технологічного способу 

виробництва. Це підтверджують слова відомого науковця П. Друкера (2007): 

«основною причиною росту продуктивності, як правило, стає зміна «складу» 

галузевої структури, коли нові високовиробничі галузі розвиваються швидше 

своїх старих малопродуктивних «побратимів».  

Технологічний фактор є досить важливим для забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства та економічного зростання в цілому. 

Технологія – специфічний чинник виробництва, якому властиві порівняно 

високі прибутковість та еластичність, заміщення і використання якого 

забезпечує кумулятивне зростання ефективності виробництва.  

Незважаючи на те, що Україна має великий економічний потенціал, 

потужну промислову базу, значні природні і людські ресурси, стан 

технологічного оновлення та впровадження інновацій на вітчизняних 

підприємствах знаходиться на досить низькому рівні. Фінансування 

технологічних та інноваційних процесів здійснюється переважно за рахунок 

власних коштів підприємств. 

Акцент держави та керівництва вітчизняних підприємств має бути 

спрямований на вдосконалення технологій та практики їх застосування у 
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виробничій діяльності, що дасть змогу забезпечити конкурентні переваги та 

підвищити ефективність роботи (Вишневський та Корженевська, 2011b). 

Українська економіка існує, по суті справи, поза науково-технічним 

прогресом, конкурентним середовищем і справжніми ринковими 

перетвореннями (Самойлова, 2009, c. 84). 

Причинами низького науково-технологічного оновлення вітчизняних 

підприємств є: заниження ролі державного впливу та регулювання; 

спрямування зусиль багатьох бізнесменів щодо отриманих в процесі 

приватизації підприємств не на розвиток та удосконалення виробництва, а на 

власне збагачення. Як наслідок – деградація структури економіки та падіння 

науково-технологічного рівня виробництва (Чухно, 2010, с. 4-5). 

Для ефективної та безперебійної роботи, виробництва 

конкурентоспроможної продукції, яка має невисоку ціну, але відповідну якість, 

на підприємстві має підтримуватися високий рівень матеріально-технічної 

оснащеності виробництва, використовуватися новітні технології, повинні бути 

налагоджені тісні економічні зв’язки із партнерами, забезпечуватися 

ритмічність кругообігу коштів, ефективність господарських і фінансових 

операцій при незначному ступені ризику. 

Низький рівень фінансування у порівнянні з розвинутими країнами світу, 

свідчить про нагальну необхідність пошуку альтернативних шляхів 

фінансування (не менше 1,7 % від ВВП) та сприяння патентуванню, створенню 

винаходів у пріоритетних високотехнологічних галузях економіки (Савенко, 

2009, c. 83). 

Маркетингова політика підприємства повинна бути спрямована на 

ефективне управління, яке починається від вибору товару, визначення його 

ціни, застосування різних методів збуту, і закінчується якнайшвидшим 

просуванням товару на ринок з метою отримання високого прибутку від 

продажу товару. 

Антикризова маркетингова політика повинна включати такі напрями: 

цінове регулювання, залучення нових споживачів та активізацію політики 
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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 (Хандій, 2012, с. 188-190). 

Кадрова політика підприємства повинна бути спрямована на вирішення 

проблем недостатньої кваліфікації персоналу, високої плинності кадрів, 

застосування неефективних методів роботи, необґрунтованого зростання штату 

персоналу та витрат на оплату праці, некомпетентності керівників. 

На окрему увагу заслуговує фінансова політика підприємств, яка повинна 

бути спрямована на: забезпечення систематичного надходження й ефективного 

використання фінансових ресурсів з метою отримання прибутку, достатнього 

для розширеного відтворення; визначення перспективних напрямів розвитку 

фінансових взаємовідносин підприємства з діловими партнерами; 

обґрунтування основних джерел фінансового забезпечення діяльності 

підприємства; збільшення резервів витрат і платежів; дотримання 

розрахункової і кредитної дисципліни; зниження періоду погашення 

дебіторської заборгованості; зведення до мінімуму фінансових ризиків 

підприємства; забезпечення фінансової стійкості і рентабельності діяльності 

підприємства; визначення шляхів виходу підприємства з фінансової кризи; 

отримання відстрочки податкових платежів та відрахувань у позабюджетні 

фонди у разі необхідності (Вишневський та Корженевська, 2011a, с. 183). 

Така ситуація свідчить про необхідність створення потужної системи 

антикризового управління як на рівні держави, так і на рівні окремого 

підприємства. Для підвищення науково-технологічного рівня виробництва на 

вітчизняних підприємствах основну увагу слід зосередити на таких основних 

факторах, як: зміни в галузевій і виробничій структурі; темпи оновлення 

номенклатури продукції та розширення її асортименту; рівень механізації 

трудових процесів на підприємстві; кількість автоматизованих дільниць; 

застосування нових видів машин, устаткування та приладів; кількість 

спеціалістів, що виконують науково-технічні роботи; обсяги витрат на 
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виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами; 

впровадження автоматизованих систем управління виробництвом (Довгань та 

Сімченко, 2008, с. 78).  

Технологічне оновлення підприємств дасть змогу отримати цілу низку 

переваг, серед яких: підвищення продуктивності праці за рахунок автоматизації 

виробництва та процесів управління; механізація ручної праці; модернізація 

устаткування; створення нових та підвищення якості тих видів продукції, що 

вже виготовляються, приріст виробничої потужності підприємства, 

безвідходність виробництва тощо (Ануфрієва та Кучерук, 2009, с. 18). 

Створення потрібних резервів (ресурсних, фінансових, матеріальних) 

допоможе діяти підприємствам в умовах кризи більш ефективно. Для 

зменшення кризового стану пріоритетним є використання механізмів 

фінансової стабілізації, які направлені на мобілізацію внутрішніх резервів, 

відновлення та зміцнення платоспроможності підприємства (рис. 1.5). 

Для досягнення цього використовуються три основні групи резервів: 

резерви операційної діяльності, резерви операційної діяльності, резерви 

фінансової діяльності. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Резерви економічної діяльності підприємств машинобудування 

Примітка: сформовано автором на підставі (Приходько, 2009) 

 

До резервів операційної діяльності належать: раціоналізація ресурсного 

забезпечення, вдосконалення організації виробництва, застосування найбільш 

ефективних способів просування товарів, впровадження інноваційного 

менеджменту, контроль і стимулювання високопродуктивної праці, гнучкі 

виробничі системи та оптимізація діяльності. До резервів інвестиційної 
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діяльності відносяться: оптимізація інвестиційного портфеля, 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. До резервів фінансової діяльності  належить 

ефективне розміщення власного та іншого капіталу в рентабельні активи, 

залучення довгострокових позик і кредитів, ефективне реінвестування прибутку 

та раціональна дивідендна політика (Приходько, 2009). 

Основою ефективного антикризового управліня діяльністю підприємства 

є надійна та якісна інформаційна база. Питання інформаційного забезпечення 

управління підприємством є одним з найважливіших фінансово-економічних 

питань (Корженевська, 2010d, с. 123). 

Інформаційним забезпеченням антикризового управління підприємством 

можуть виступати законодавчі та нормативні акти, бухгалтерська, фінансова, 

статистична звітність, різноманітні рейтинги, експертні оцінки тощо 

(Корженевська, 2010b, с. 254). 

Питома вага зведено-аналітичної інформації за результатами наукових 

досліджень не перевищує 5-8 %, а отже можна зробити висновок, що рівень 

прийняття обґрунтованих та ефективних управлінських рішень на вітчизняних 

підприємствах є дуже низьким (Гудзинський та Пахомова, 2008, с. 15). 

Обліково-аналітична система підприємства – це система, що базується на 

даних бухгалтерського обліку, включаючи оперативні дані і використовує для 

економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші види 

інформації. Система обліково-аналітичного забезпечення підприємства являє 

собою збір, опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що використовується 

для прийняття управлінських рішень на макро- і макрорівнях (Юзва, 2007).  

Інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності 

підприємства в економічній літературі розглядається, на таких рівнях 

управління, як: державний, регіональний та на рівні підприємства.  
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Система інформаційного забезпечення підприємства розглядається як 

внутрішнє (інформація, яка містить дані, отримані з внутрішніх джерел) та 

зовнішнє інформаційне забезпечення (інформація, яка базується на даних 

отриманих із зовнішніх джерел) (Климовицька, 2005; Гейєр, 2002; Пущак, 

2002). 

В умовах переходу України на ринкові умови господарювання стрімко 

зростає значущість системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

підприємства, оскільки система бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

є основним джерелом інформації, що слугує для оцінки діяльності 

підприємства в цілому, а також для цілей антикризового управління. 

Відповідно до закону України № 996-XIV від 16.07.1999 р. «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», всі підприємства з 

початку діяльності до моменту ліквідації повинні вести бухгалтерський облік, 

заключним етапом якого є складання звітності. Підприємства повинні складати 

бухгалтерську (на основі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб 

певних користувачів) і фінансову (бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансове становище, результати діяльності і рух грошових 

коштів підприємства за звітний період) звітність. 

Основними джерелами інформації для оцінки фінансового стану 

підприємства є фінансова звітність підприємства, а саме такі її форми: Баланс 

(форма №1), Звіт про фінансові результати (форма №2), Звіт про рух грошових 

коштів (форма №3), Звіт про власний капітал (форма №4), примітки до звітів з 

показниками та поясненнями, що забезпечують деталізацію та обґрунтованість 

статей фінансових звітів (Поддєрьогін та ін., 2005, с. 335-336). 

Для того, щоб інформаційне забезпечення підприємства було своєчасним 

та ефективним його  керівництво та менеджмент повинні проводити постійний 

аналіз та оцінку фінансової звітності підприємства (Швиданенко, Дмитренко та 

Олексюк, 2008, с. 74-75). Запровадження ефективної системи оцінки та 

моніторингу у складі системи антикризового управління підприємством 

дозволить проводити своєчасний аналіз, визначати фактори, що впливають на 
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господарську діяльність підприємства, порівнювати параметри фінансового 

стану з відповідними показниками інших підприємств, загальними тенденціями 

розвитку в галузі та економіки в цілому (Корженевська, 2010b, с. 255). 

Облік та аналіз на сьогоднішній день не в повній мірі відповідають 

потребам фінансового менеджменту. Облік спрямований, головним чином, на 

складання фінансової та бухгалтерської звітності, якої не завжди вистачає для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень та задоволення потреб 

основних користувачів інформації. Недостатньо сформованими є теоретико-

методологічні підходи щодо створення комплексної системи обліково-

аналітичного забезпечення управління підприємством, яка б відповідала 

потребам різних користувачів – керівників, власників, акціонерів, інвесторів, 

органів влади тощо (Корженевська, 2010d, с. 124).  

До вітчизняних методик оцінки фінансово-економічного стану 

підприємства належить методика поглибленого аналізу фінансово-

господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій (від 

27.07.1997 р.), розроблена Агенством з питань запобігання банкрутству 

підприємств та організацій. Вона складається з двох частин: аналізу 

фінансового стану та виробничо-господарської діяльності підприємства. 

Пізніше дана методика була модифікована у Методичних рекомендаціях щодо 

виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з 

приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до 

банкрутства (19.01.2006 р.). 

Наступним етапом розвитку вітчизняних методик є Положення про 

порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають 

приватизації (від 08.02.2001 р.), основною метою якого є встановлення єдиних 

методичних засад щодо оцінки фінансового стану підприємств, що підлягають 

роздержавленню. 

Фінансова звітність як підсистема інформаційного  забезпечення 

управління підприємством має ряд недоліків, які обмежують  його  

інформаційну  місткість.  До  таких  недоліків  слід віднести  грошовий вид усіх  
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активів. Даний недолік розв’язується за допомогою комп’ютеризації облікового  

процесу,  тобто  інформація  може  бути  отримана  у будь-який час. Недоліком 

фінансової звітності також можна вважати  нестабільність  грошової  одиниці,  

особливо  під  час  інфляційних процесів.  

Впровадження  налагодженої  системи  управлінської  звітності 

забезпечить можливість  одержання  оперативної  і  якісної  інформації про 

поточні  витрати,  результати  діяльності  та  підвищення ефективності 

прийнятих управлінських рішень (Свідерький, 2010, с. 335-337). 

На особливу увагу заслуговує концептуальний підхід, запропонований 

О.Д. Гудзинським і Т.М. Пахомовою (2008). На думку вчених, поєднати 

інтереси менеджерів, аналітиків  і працівників підприємства можливо 

дотримуючись наступних вимог: по-перше, обліково-аналітичний механізм 

управління повинен розглядатися як система, зорієнтована на вимоги 

внутрішнього і зовнішнього середовища, підпорядковуватися вимогам, цілям і 

завданням аналітичного центру, який, в свою чергу, повинен 

підпорядковуватися вимогам, цілям і завданням менеджменту; по-друге, 

обліково-аналітичний механізм управління повинен бути зорієнтований на 

виконання завдань стратегічного розвитку підприємницьких структур; по-третє, 

обліково-аналітичний механізм управління повинен бути зорієнтований на 

суб’єкти економічних інтересів, відповідальності, влади та власності . 

Проведений аналіз економічної літератури свідчить, що ефективне 

антикризове управління діяльністю будь-якого підприємства можливе лише на 

основі достовірної системи обліково-аналітичного забезпечення, адекватної до 

нових вимог часу.  

Запровадження на підприємстві комплексної системи обліково-

аналітичного забезпечення сприятиме прийняттю науково-обґрунтованих 

управлінських рішень з найважливіших стратегічних і тактичних питань 

антикризового управління підприємством (Корженевська, 2010d, с. 125). 
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1.3. Теоретико-методичні основи формування системи антикризового 

управління підприємствами 

 

Розвиток ринкових відносин та розвиненої соціально-економічної 

системи неможливий без успішного розвитку підприємств. В сучасних умовах 

можна говорити про все більш зростаючу кількість збиткових та збанкрутілих 

підприємств, що свідчить про існуючі негаразди та неефективність існуючої 

системи управління в цілому (низька якість організації управлінського процесу, 

координації дій управлінського персоналу, рівня розвитку його корпоративної 

культури) (Череп та Корженевська, 2015e, с. 97). 

Оцінюючи ефективність системи управління на підприємстві слід, в 

першу чергу, аналізувати її складові елементи. До основних складових 

ефективного управління діяльністю підприємствами відносяться наступні 

складові: управління обсягами господарської діяльності; управління 

фінансовим потенціалом; управління персоналом та його соціальним 

розвитком; управління  ризиками; управління витратами; управління 

маркетинговою діяльністю; управління якістю кінцевого продукту; управління 

розвитком діяльності; управління охороною навколишнього середовища 

(Космідайло, 2014, с. 118). 

Гук О.В. (2009) виділяє наступні складові системи антикризового 

управління підприємством: прогнозування та моніторинг банкрутства, 

процедуру ліквідації підприємства, систему інформаційного забезпечення, 

управління ризиками та методи подолання банкрутства. 

Г. Ілясов (2004) виділяє наступні підсистеми управління, які задіяні у 

системі антикризового управління підприємством: підсистема виконання 

контролю виробничої програми; підсистема управління фінансами; підсистема 

управління персоналом; підсистема маркетингу; підсистема управління 

інноваціями; підсистема антикризової інвестиційної політики. 

Метою складової «управління обсягами господарської діяльності» є 

відстеження динаміки обсягів господарської діяльності, виявлення чинників 
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впливу на зміни, що відбулися, аналіз їх ступеня впливу та застосування заходів 

щодо забезпечення обсягів господарської діяльності. 

Складова «управління фінансовим потенціалом» визначає матеріальні та 

фінансові ресурси та полягає в належному забезпеченні фінансування 

підприємства. 

Складова «управління персоналом та його соціальним розвитком» 

полягає у забезпеченні умов розвитку персоналу, соціальних умов, підвищення 

кваліфікації працівників, заохочення до праці. 

Складова «управління  ризиками» дає можливість детально 

прораховувати кожний наступний крок підприємства та швидко реагувати на 

зміни зовнішнього середовища. 

Складова «управління витратами» дає можливість отримувати високий 

економічний результат завдяки оптимізації та мінімізації витрат господарської 

діяльності підприємства шляхом грамотного управління керівників та 

провідних спеціалістів. 

Складова «управління маркетинговою діяльністю» передбачає контроль 

за формуванням цін на продукцію підприємства, створення ефективної системи 

збуту продукції, моніторинг ринку (Космідайло, 2014, с. 118-119). 

Управління якістю кінцевого продукту полягає у спрямуванні та 

контролюванні підприємства щодо якості продукції на всіх стадіях життєвого 

циклу продукту. 

Управління розвитком діяльності – це цілеспрямована комерційна 

діяльність, яка пов’язана з вдосконаленням процесів результативного 

розв’язання проблем соціального, організаційного, економічного, техніко-

технологічного, інших напрямків, що виникають під впливом зовнішніх і 

внутрішніх факторів, через постійний перегляд стратегій, функцій, структур, за 

ініціативи каталізатора змін з застосуванням теорії мотивації, досліджень дією, 

раціональних та інших методів (Ширяєва, 2012, с. 11). 

Складова управління охороною навколишнього середовища полягає у 

дотриманні підприємством природоохоронного законодавства, встановлених 

норм, стандартів та правил з природокористування. 
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Криза може виникати у будь-якій з підсистем загальної системи 

управління сучасним підприємством. Саме тому, у дисертаційній роботі 

рекомендовано в якості підсистем загальної системи антикризового управління 

підприємством розглядати наступні підсистеми: підсистема управління 

розвитком діяльності; підсистема управління фінансовим потенціалом 

(управління результатами діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної), 

управління формуванням та використанням економічних ресурсів, управління 

фінансовим станом підприємства); підсистема управління витратами; 

підсистема управління маркетинговою діяльністю; підсистема управління 

ризиками; підсистема управління інноваційною діяльністю; підсистема 

управління інвестиційною діяльністю; підсистема управління якістю продукції; 

підсистема управління персоналом; підсистема управління охороною 

навколишнього середовища. 

Система ефективного управління діяльністю підприємства повинна 

вирішувати наступні завдання: забезпечувати оптимальне співвідношення між 

рівнем ефекту і допустимим рівнем ризику; забезпечувати максимізацію 

розміру ефекту при відповідному наявному ресурсному потенціалі 

підприємства і ринковій кон ҆юнктурі (оптимізація складу ресурсів); 

забезпечувати високу якість ефекту (насамперед у межах операційної 

діяльності; забезпечувати достатній обсяг фінансових ресурсів за рахунок 

прибутку (Космідайло, 2014, с. 116). 

Антикризове управління діяльністю підприємств машинобудування 

повинне бути гнучкою, інтегрованою, відкритою системою, яка використовує 

інструменти та методи з метою досягнення цілей його стійкого розвитку. 

В сучасних умовах питання створення ефективної системи антикризового 

управління діяльністю вітчизняних підприємств машинобудування, яка 

відповідає новим вимогам часу, набуває особливої актуальності (рис. 1.6).  

Формування системи антикризового управління підприємства дає змогу 

гнучко реагувати на зміни зовнішнього середовища , активно втручатися у хід 

виробничих процесів і постійно змінюваних господарських ситуацій , 

ліквідувати «вузькі місця », сприяти зменшенню ризику , пов҆язаного з 
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невизначеністю й вибором альтернативних рішень з управління 

господарськими і непередбаченими ситуаціями (Кривов̓язюк, 2011, с. 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Система антикризового управління 

Примітка: сформовано автором на підставі (Космідайло, 2014; Маховка, 2013) 

 

Під системою антикризового управління підприємством Маховка В.М. 

(2013) пропонує розуміти сукупність взаємодоповнюючих та взаємопов’язаних 

елементів, узгоджена взаємодія яких сприятиме подоланню кризи, виявленню 

ознак її прояву та відновленню стабільного функціонування соціально- 

економічної системи під впливом несприятливих чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

 Аналіз теоретико-методичних основ щодо побудови системи 

антикризового управління на підприємстві дає можливість стверджувати про 

різноманітність підходів до визначення елементів системи. 

Так, Лігоненко Л.О. (2005) виділяє такі елементи системи антикризового 

управління: об’єкт, суб’єкт, мета, процес, принципи, функції та механізм. 

Основними елементами системи антикризового управління 

підприємством, на думку Маховки В.М. (2013), є суб’єкт, об’єкт, мета та 

завдання, принципи, функції, процес, методологія та система критеріїв оцінки 

ефективності антикризового управління. 

Суб’єкт та об’єкт антикризового управління 

антикризового управління 

Предмет антикризового управління 

Мета та завдання антикризового управління 

Процес антикризового управління 

Методи та інструменти антикризового 

управління 

Принципи та функції 

антикризового 

управління  

Система критеріїв оцінки 

ефективності 

антикризового 

управління 

Система антикризового управління 
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Основними завданнями системи антикризового управління 

підприємством є: проведення постійного моніторингу зовнішнього та 

внутрішнього середовища підприємства; здійснення розробки заходів щодо 

зниження зовнішньої вразливості; прогнозування можливості виникнення криз; 

підвищення внутрішньої гнучкості управління підприємством в кризових 

ситуаціях; розробка випереджувальних планів щодо методів управління у 

кризових ситуаціях; негайне впровадження запланованих практичних 

антикризових заходів у разі виникнення кризової ситуації; управління процесом 

виходу підприємства з кризи та ліквідації нанесених збитків. 

Об’єктом антикризового управління є кризові ситуації, які виникають в 

процесі діяльності підприємства, причини виникнення кризи, заходи щодо 

запобігання появи кризових ситуацій. 

Суб’єктами системи антикризового управління є певні особи, які 

володіють знаннями, наділені спеціальною компетенцією та необхідними 

ресурсами, і які здійснюють цілеспрямовані дії з метою забезпечення 

виконання завдань даної системи (Маховка, 2013, с. 102-103). 

До суб’єктів антикризового управління підприємством належать: власник 

підприємства, фінансовий директор, заступник з економічних питань, 

антикризовий менеджер, представники санатора, кредиторів, незалежні 

аудитори, арбітражний керуючий, фахівці з питань банкрутства. 

Система антикризового управління повинна характеризуватися певними 

властивостями. Вона повинна бути гнучкою та адаптивною, перевага на 

підприємстві повинна бути надана неформальному стилю управління та 

диверсифікації управління, зниженню централізму, посиленню інтеграційних 

процесів (Коротков, 2006, с. 100). 

Успішність антикризового управління значною мірою залежить від 

дотримання його принципів (рис. 1.7). 

Оскільки антикризове управління є складовою загальної системи 

управління підприємством воно повинно базуватися як на загальних принципах 

менеджменту, які мають універсальний характер, так і на специфічних 

принципах, характерних лише для антикризового менеджменту. 
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Рис. 1.7. Принципи системи антикризового управління підприємством 

Примітка: сформовано автором на підставі (Череп та Корженеаська, 2015b; Гушко та 

Шайкан, 2006; Лігоненко, 2001)  

 

Система антикризового управління покликана виконувати ряд функцій, 

під якими Коротков Е.М (2006) розуміє види діяльності, які відображають 

предмет управління та визначають його результат. 

До функцій антикризового управління належать наступні: передкризове 

управління, управління в умовах кризи, управління процесами виходу з кризи, 

стабілізація нестійких ситуацій, мінімізація втрачених можливостей, 

регулювання часу прийняття та виконання рішень (Коротков, 2006, с. 102). 

Ефективність управління діяльності підприємства залежить від таких 

складових, як: корпоративна культура; система контролю та управління 

результатами діяльності; система ефективного управління персоналом 

(Космідайло, 2014, с. 117).  

Специфічні принципи Загальні принципи 

– цілеорієнтованості; 

– плановості; 

– комплексності; 

– стимулювання; 

– ієрархічності; 

– динамічності рівноваги; 

– економічності; 

– наукової 

обґрунтованості; 

– ефективності; 

– єдності цілей; 

– вдосконалення процесів 

та методів управління; 

– системності; 

– інтегрованості; 

– цілісності; 

– взаємодії; 

– взаємозалежності і 

взаємозв҆язку елементів 

системи; 

– виділення ключових 

елементів 

– стратегічності; 

– маневреності та гнучкості; 

– програмування дій; 

– здійснення політики адекватних дій; 

– моніторинг дій; 

– антикризової мотивації; 

– попереджуваності; 

– повної реалізації можливостей виходу 

підприємства з кризового стану; 

– терміновості та адекватності реагування на 

кризові явища; 

– відповідності антикризових програм; 

– оптимального співвідношення централізації 

та децентралізації; 

– локалізації кризи; 

– своєчасності прийняття управлінських 

рішень; 

– послідовності розв҆язання проблем; 

– готовності до можливого порушення 

рівноваги; 

– оцінки позитивних та негативних наслідків 

антикризових управлінських рішень 
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Успіх будь-яких антикризових заходів на підприємстві залежить від 

ступеня прихильності персоналу корпоративним інтересам, від розуміння ним 

необхідності структурних економічних перетворень та наявності необхідної 

інформації (Сааков, Єгорова та Саакова, 2015, с. 77).  

Серед найважливіших заходів антикризового управління підприємством є 

заходи з управління результатами діяльності. На основі проведеного 

Лігоненко Л.О. та Молодоженею М.С анкетного опитування 400 підприємств 

України, яке базується на досвіді та методології оцінки стану та проблем 

впровадження економічного управління на підприємствах у різних країнах 

світу всесвітньо відомої міжнародної консалтингової фірми PwC Global Website 

(за данними аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers), встановлено, що 

важливі рішення в сфері управління результатами діяльності покладені в 

більшості випадків на власників і топ-менеджерів (стратегічний характер; 46,5 

% відповідей), в меншій мірі – на функціональних директорів (тактичний 

характер; 30,2 % відповідей) та на окремих менеджерів (оперативний характер; 

23,3 % відповідей). Концентрація уваги на стратегічному рівні не забезпечує 

комплексного підходу до розроблення необхідних управлінських рішень та 

знижує їх ефективність (Лігоненко та Молодоженя, 2014, с. 67).  

Досліджуючи конкурентне середовище, в якому функціонує 

підприємство, можна визначити яка загроза може виникнути в результаті 

взаємодії з тими чи іншими постачальниками, споживачами чи конкурентами.  

Використання моделі оцінки рівня загрози конкурентних сил і стану 

конкурентного середовища підприємств на основі розрахунку інтегрального 

показника за результатами дослідження кожної конкурентної сили, 

запропонованої в класичній розширеній концепції суперництва 

М. Портера (1993), дозволяє зробити висновки про перспективність діяльності 

підприємства на обраному ринку. 

Розробка методології антикризового управління повинна базуватися на 

креативному поєднанні концептуальних положень системного, ситуаційного, 

процесного, функціонального, поведінкового та проектного підходів. 
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Система оцінки критеріїв ефективності антикризового управління 

повинна визначати рівень якості, результативності і своєчасності досягнення 

цілей антикризового управління шляхом здійснення запланованих 

антикризових заходів та відновлення функціонування підприємства при 

дотриманні визначених критеріїв показників і обмежень (Глєбова та  

Конзерська, 2015, с. 37). 

Нерівномірність функціонування і розвитку підприємств з однаковими 

початковими умовами багато в чому пояснюється циклічністю більшості 

економічних процесів. 

Кризові ситуації у функціонуванні підприємства тісно пов'язані з 

циклічним характером зміни ринкової кон'юнктури, а також з його власним 

життєвим циклом. 

Виникнення кризи можливе на будь-якому етапі життєвого циклу – як на 

етапі створення, так і на етапі «зрілості» підприємства. Знання, розуміння і 

використання керівним складом підприємства концепції життєвого циклу 

дозволяє значно поліпшити і оптимізувати на ньому процес антикризового 

управління. 

Всі процеси на підприємстві умовно можна поділити на процеси, які 

піддаються управлінню, та такі, якими неможливо управляти. Процеси, що 

піддаються управлінню, при певних обставинах можуть стати такими, якими 

важко управляти, і навпаки. 

Якщо своєчасно не відслідковувати кризові процеси на підприємстві та не 

здійснювати ніяких управлінських заходів, то такі процеси можуть 

перетворитися на стихійні (Коротков, 2006, с. 93).  

Аналізуючи підприємство особливу увагу необхідно приділяти 

визначенню його організаційно-правової форми, життєвого циклу, рівню 

техніки та впроваджуваних технологій, рівню виробничих потужностей, 

кваліфікації персоналу (Корженевська, 2011). При прийнятті антикризових 
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заходів особливу увагу слід приділяти визначенню стадії життєвого циклу 

підприємства. 

В дисертаційній роботі проаналізовано існуючі теоретичні підходи до 

розуміння концепції життєвого циклу (табл. 1.8.). Основні питання, присвячені 

теорії життєвого циклу в управлінні підприємством широко розкриті в роботах 

таких зарубіжних і вітчизняних вчених як І. Адізес (1979), Л. Грейнер (2002), 

Є. Ємельянов та С. Поварніцина (1998), Е. Коротков, О. Бєляєв та Д. Валовой 

(2001), О. Маслак та О. Безручко (2014), І. Сокиринська (2011), В. Хаустова та 

О. Хоменко  (2014). 

Переважна більшість вчених вважають, що на кожній стадії життєвого 

циклу підприємства можуть виникати різні проблеми, кризові ситуації, які 

необхідно своєчасно вирішувати з метою подальшого розвитку та переходу на 

новий етап циклу. Вирішення проблемних питань можливе за допомогою 

проведення спеціальних заходів антикризового управління, які повинні 

відрізнятися на кожному етапі життєвого циклу підприємства. 

Врахування циклічного розвитку підприємства є важливою умовою при 

проведенні комплексної оцінки його економічного стану. Сокиринська І.Г. (2011) 

зазначає, що неврахування циклічної динаміки розвитку значно ускладнює 

можливість адекватно оцінити фактичний стан підприємства. 

Слід зазначити, що при всьому різноманітті наукових підходів, 

представлених в економічній літературі, на жаль, не можна виділити єдиного і 

однозначного переліку стадій життєвого циклу підприємства. До недоліків 

існуючих моделей належить відсутність критеріїв оцінки поточного стану 

підприємства, а також вихідних умов, які дозволяють оцінити рівень розвитку 

підприємства, та запропонувати відповідні управлінські рішення. 

Практичну спрямованість має методичний підхід, запропонований 

Хаустовою В.Е. та Хоменко О.І. (2014), який дозволяє виробити стратегію 

розвитку підприємства з урахуванням його ринкової вартості і стадії життєвого 

циклу. 
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                                                                                                                                                                    Таблиця 1.8 

Теоретичні підходи до розуміння та використання концепції життєвого циклу  

в антикризовому управлінні підприємством 

Автор Характеристика ЖЦП 

І. Адізес (1979) В процесі життєдіяльності підприємства виділяє 10 закономірних 

послідовних етапів: зародження; дитинство; давай давай; юнність; 

розквіт; стабілізація; аристократизм; рання бюрократизація; пізня 

бюрократизація; смерть. При розгляді життєвого циклу підприємства 

вчений пропонує використовувати категорії гнучкість і 

контрольованість  

Л. Грейнер (2002) Серед ключових факторів, що мають значення при побудові моделі 

розвитку підприємства, вчений виділяє наступні: вік організації; її 

розмір; етапи еволюції; етапи революції; темпи зростання галузі. 

Кожен еволюційний період представляє домінуючий стиль управління, 

необхідний для підтримки подальшого зростання, а кожен 

революційний період характеризується домінуючою проблемою 

управління. 

Така проблема повинна бути вирішена до того, як зростання може бути 

продовжено. Невирішені проблеми на кожному етапі життєвого циклу 

організації породжують такі види кризи, як: криза лідерства; криза 

автономії; криза жорсткого контролю; криза фінішної прямої; криза 

співробітництва  

Є. Ємельянов, 

С. Поварніцина 

(1998) 

 

Науковці виділяють чотири етапи життєвого циклу організаційного 

розвитку: тусовка; механізація; внутрішнє підприємництво; управління 

якістю. Кожен з цих етапів ділиться на шість стадій: формування, 

зростання, стабілізація, стагнація, криза, розпад. 

Коротков Е.М., 

Бєляєв О.О..та 

Валовой Д.В. 

(2001) 

В процесі розвитку розглядає п'ятиетапний цикл розвитку 

підприємства, в якому кожному з етапів відповідають певні 

особливості. Вчений пропонує наступні типи розвитку підприємств: 

експрерант; патіент; віолент; комутант; леталент  

Маслак О.І., 

Безручко О.О. 

(2014) 

Науковці розглядають наступні стадії життєвого циклу підприємств: 

прогресія; процвітання; пік розвитку; рецесія; депресія; пік депресії 

Примітка: згруповано автором на основі (Адізес, 1979; Грейнер, 2002; Ємельянов 

та Поварніцина, 1998; Коротков та ін., 2001; Маслак та Безручко, 2014)  
 

Розроблена науковцями методика оцінки стадії життєвого циклу 

підприємства базується на аналізі динаміки загального інтегрального показника 

діяльності. Даний показник є узагальнюючим показником всіх функціональних 

підсистем підприємства: фінансової, виробничо-технічної, соціальної, 

адміністративно-управлінської та маркетингової. 

З метою оцінки ринкової вартості підприємства вчені пропонують 

використовувати ринковий підхід, а саме метод ринку капіталів. Даний підхід 
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зручно використовувати для підприємств, акції яких котируються на біржі 

(Хаустова та Хоменко, 2014, с. 198-200). 

Вивчення існуючих теоретичних підходів до розуміння концепції 

життєвого циклу дозволило представити узагальнену модель життєвого циклу 

підприємства, яка розкриває основні стадії розвитку, виділяє проблеми, що 

можуть призвести до появи кризи, рівень економічного потенціалу, а також 

шляхи розв’язання проблем підприємства за допомогою інструментів та 

методів антикризового управління (табл. 1.9). 

В табл. 1.9 представлено наступні стадії життєвого циклу підприємства: 

стадія народження і становлення (потенціал високий, достатній); стадія 

зростання або прискорення росту (потенціал високий); стадія стабілізації або 

зрілості (потенціал високий, еталон); стадія рецесії (потенціал низький); стадія 

занепаду (потенціал критичний); стадія відновлення (потенціал низький); стадія 

ліквідації (потенціал відсутній). 

Стадія народження і становлення характеризується слабкими позиціями 

підприємства, перенавантаженням засновника ідеї створення 

адміністративними та організаційними проблемами, визначенням цілей 

існування та розвитку, підготовкою установчих документів, пошуком 

кваліфікованого персоналу, налагодженням ділових стосунків з податковими 

органами, фінансово-кредитними установами, постачальниками і клієнтами, 

придбанням основних і оборотних активів, формуванням економічної політики. 

Підприємство має високий потенціал, необхідна мобілізація фінансових 

ресурсів з метою розвитку і просування продукції на ринок, інвестування до 

основних фондів, розвиток інфраструктури. На даному етапі інвестиції в 

розвиток можуть перевищувати доходи підприємства.  

Одним з основних джерел надходження на даному етапі є емісія акцій 

(простих і привілейованих), випуск облігацій, цінних паперів, конвертованих в 

акції (конвертовані облігації), опціони на придбання акцій (Пілецька, 

2014, с. 87-88).  
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Таблиця 1.9 

Узагальнена концепція життєвого циклу в антикризовому управлінні 

підприємством  

Стадія 

ЖЦП 

Потен-

ціал 

Характерні особливості, головні проблеми та шляхи вирішення за допомогою 

антикризового управління 

1 2 3 

1
. Н

ар
о

д
ж

ен
н

я
 т

а 
 

ст
ан

о
в
л
ен

н
я 

В
и

со
к
и

й
, 

д
о
ст

ат
н

ій
 Мобільність, відсутність організаційних навичок, налагодженої системи 

управління, розширених напрямків діяльності, висока залежність від ринку, 

недостатність кадрів, можлива криза лідерства. 

Необхідно: стратегія прискореного зростання, пошук вільної ринкової ніші, 

інновації, інвестиційна активність, мобілізація та раціональне витрачання 

економічних ресурсів, підтримка економічного потенціалу, налагодження 

економічних відносин 

Слід використовувати стратегію прискореного зростання, інструменти 

моніторингу, контролінгу, планування, прогнозування 

2
. З

р
о
ст

ан
н

я
  

(п
р
и

ск
о
р
ен

н
я
 р

о
ст

у
) 

В
и

со
к
и

й
 

Високі темпи зростання економічних показників, завоювання ринкової ніші, 

зростання конкуренції, збільшення організаційного потенціалу, наявність 

проблем кадрового забезпечення, виникає проблема децентралізації функцій, 

можлива криза автономії. 

Необхідно: закріплення існуючих позицій, максимальне використання 

економічних вигод, ставка на інновації та інвестиції, моніторинг, діагностика, 

внутрішній контроль, заходи, направлені на підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції, підвищення ринкового курсу цінних 

паперів. 

Слід використовувати  стратегію розвитку, інструменти діагностики, контролю, 

аналізу, профілактичну антикризову програму 

3
. С

та
б

іл
із

ац
ія

 (
зр

іл
іс

ть
) 

В
и

со
к
и

й
, 

ет
ал

о
н

 

Стабільні показники діяльності, якість трудових ресурсів, освоєння ринкового 

сегменту з повним його насиченням, нові можливості розвитку, можливість 

впливу на ринкову ситуацію, можливе підвищення конкуренції у галузі, поява 

внутрішніх проблем удосконалення системи управління економічними 

ресурсами та результатами діяльності. Необхідно: запобігання різкому спаду, 

утримання максимально вигідних позицій, динамізм в управлінні, ноу-хау, 

максимізація прибутку та добробуту акціонерів, створення, розширення 

асортименту та підвищення якості продукції. 

Слід використовувати інструменти планування та контролю, адаптивну і 

попереджувальну реструктуризацію, активний маркетинг, резерви та страхові 

фонди, оптимізацію економічної діяльності, механізми фінансової стабілізації, 

програму ризикозахищеності 

4
. Р

ец
ес

ія
 (

сп
ад

) 

Н
и

зь
к
и

й
 

Тенденція до погіршення економічного стану підприємства, граничний кризовий 

рівень, відсутність запровадження нових технологій та випуску нової продукції, 

зниження якості та конкурентоспроможності продукції, посилення впливу 

зовнішніх факторів. 

Необхідно: відновлення темпів економічного розвитку, оптимізація бізнес-

процесів, реінжиніринг, максимальне використання економічних резервів, 

посилення внутрішнього контролю, ефективне і раціональне використання 

ресурсів, реалізація внутрішніх можливостей підприємства, перегляд цінової 

політики. 

Слід використовувати: стратегію виживання, диверсифікацію, спрямовану на 

підвищення збуту продукції, оптимізацію структури активів та капіталу, 

адаптивну реструктуризацію, економію ресурсів (втрат робочого часу), лізинг,  

програму відновлення та розвитку 
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Продовження табл. 1.9 

1 2 3 

5
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еп

ад
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и
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и
й

 
Глибока криза, втрата ринкових позицій, втрата ліквідності, великі обсяги незавершеного 

виробництва і запасів готової продукції, прострочена кредиторська та дебіторська 

заборгованість, скорочення обсягів виробництва, втрата конкурентоспроможності 

продукції. 

Необхідно: відновлення платоспроможності, підтримка життєздатності підприємства з 

метою запобігання банкрутства. 

Слід використовувати: зовнішнє фінансування, рефінансування та реструктуризацію 

заборгованості, досудову або судову санацію, реорганізацію, програму подолання кризових 

явищ 

5.1 Відновлення 

(потенціал низький) 

або 5.2 Ліквідація 

(потенціал відсутній) 

Незадовільний стан діяльності, зношеність основних 

виробничих фондів, часткова або повна зміна виробничо-

технологічних процесів. 

Необхідно: активізація, перегляд орієнтирів діяльності, 

розробка нової антикризової стратегії, розширення і пошук 

ринків збуту, удосконалення виробничих процесів, 

поліпшення якості продукції.  

Слід використовувати: реорганізацію, стратегію 

перепрофілювання, інструменти моніторингу та маркетингу 

Припинення 

діяльності, відкриття 

справи про 

банкрутство 

(необережне, умисне, 

фіктивне банкрутство) 

Слід використовувати: 

стратегію ліквідації 

Примітка: згруповано автором на основі (Маслак та Безручко, 2014; Пілецька, 2014; 

Грейнер, 2002) 

 

Стадія зростання характеризується високими темпами економічного 

зростання. На даній стадії необхідно напрацьовувати бази даних, 

вдосконалювати систему обслуговування клієнтів, посилювати внутрішній 

контроль, проводити постійний моніторинг та аналіз. 

На стадії прискорення росту витрати на виробництво скорочуються, 

канали руху товару і рекламу налагоджено. Інвестований капітал до основних 

фондів співвідносять з отриманими доходами, зростання яких свідчить про 

економічну стійкість підприємства. 

Якщо підприємство планує й надалі залучати фінансові ресурси за 

рахунок додаткової емісії, йому слід реалізовувати дивідендну політику, 

спрямовану на підвищення ринкового курсу корпоративних прав (Пілецька, 

2014, с. 89). 

Особливу увагу слід приділити стадіям стабілізації, рецесії, занепаду і 

відновлення. Ці стадії є найбільш «хворобливими» для підприємства, оскільки 
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вимагають максимальних зусиль керівництва і мінімум часу для вирішення 

найважливіших проблем. 

Як свідчить радянський період, на межі банкрутства свого часу 

опинилися вітчизняні підприємства, які досягли фази зрілості (стабілізації). 

Інерційність ведення бізнесу в рамках зміни типу національної економіки стала 

недозволеної помилкою, і призвела до глибокої кризи (Дорощук та Дащенко, 

2014, с. 56). 

Саме тому на стадії стабілізації (зрілості) керівництву підприємства 

необхідно утримувати максимально вигідні позиції і досягнутий рівень 

розвитку, розуміючи, що в подальшому можливе різке падіння. На цій стадії 

можлива поява нових сильних конкурентів, зростання перевірок з боку 

контрольно-ревізійних та податкових органів. Отже, керівництву підприємства 

доцільно планувати діяльність на перспективу, проводити адаптивну і 

попереджувальну реструктуризацію, активний маркетинг, реорганізацію, 

розширювати асортимент продукції. Потрібно розібратися чи не обумовлене 

економічне зростання підприємствам інфляційними процесами та обережно 

оцінювати майбутні ринкові перспективи. 

Дивідендна політика підприємства на стадії зрілості повинна бути 

спрямована на максимізацію дивідендного виходу, прибутковості акцій та 

добробуту акціонерів. Необхідно здійснювати контроль за змінами позиції 

підприємства на ринку цінних паперів. 

Етап спаду підприємства відбувається переважно за рахунок старіння 

ресурсів, зниження якості і конкурентоспроможності продукції. На цьому етапі 

спостерігається дестабілізація всіх фінансових показників, тому необхідний 

контроль усіх груп (Пілецька, 2014, с. 90).  

Головною метою на стадії рецесії є недопущення можливого банкрутства 

підприємства. Необхідно зосередитися на оптимізації діяльності, ефективному і 

раціональному використанні наявних ресурсів, економії втрат робочого часу, а 

також реалізації внутрішніх можливостей підприємства. Як інструмент 

оздоровлення підприємства керівництвом повинна бути прийнята і реалізована 

програма відновлення та розвитку. Можлива як часткова, так і комплексна 
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реструктуризація, спрямована на залучення зовнішнього фінансування та 

зниження ймовірності банкрутства, реінжиніринг бізнес-процесів. 

Стадія занепаду супроводжується втратою ліквідності через зниження 

обсягів реалізації, втратою ринкових позицій, наявністю великих обсягів 

незавершеного виробництва і запасів готової продукції, простроченою 

кредиторської та дебіторською заборгованістю, скороченням ділових контактів. 

На даному етапі керівництво повинне залучати значні обсяги кредитних та 

інвестиційних ресурсів, скорочувати виробництво, витрати, розпродавати активи, 

проводити реорганізацію підприємства, проводити досудову та судову санацію. 

На стадії занепаду підприємство відчуває глибоку економічну кризу, 

прямим наслідком якої є або відновлення підприємства та перехід на новий 

якісний рівень, або (за умови повного вичерпання внутрішнього потенціалу 

підприємства) його подальша ліквідація. 

Поглиблений аналіз стадій життєвого циклу підприємства дає змогу 

зробити висновок, що виникнення кризи і пов'язаних з нею проблем є 

закономірним економічним процесом, який потрібно контролювати за 

допомогою інструментів антикризового управління.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Відповідно до поставлених у дисертаційній роботі завдань отримано 

наступні результати:  

1. Узагальнено теоретичні підходи щодо визначення економічної сутності 

поняття «криза  підприємства», визначено основні причини та ознаки 

виникнення кризи, наголошено на її руйнівному впливі кризи на діяльність 

підприємств. Криза підприємства – це такий стан порушення параметрів 

«життєздатності», який, як правило, супроводжується невідповідністю вимогам 

зовнішнього середовища, несе загрозу для можливостей функціонування і 

розвитку підприємства через відсутність на ньому якісної системи антикризового 
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управління, або через її неефективне застосування, помилковість та 

непрофесійність управлінських дій.  

2. Узагальнено основні види кризи, які розглянуто з урахуванням змін, які 

відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Відповідно до 

поданої характеристики кризових ситуацій стан підприємств можна визначити 

як один з наступних варіантів: криза відсутня; криза можлива; граничний 

кризовий рівень; катастрофічний кризовий рівень. 

3. Досліджено головні дестабілізуючі зовнішні та внутрішні фактори 

впливу на діяльність підприємств, що призводять до кризи, які виокремлено в 

міжнародні, державні, галузеві та фактори на рівні підприємства, що дозволяє 

розробити заходи щодо зменшення впливу таких факторів з метою найбільш 

ефективного використання інструментів антикризового управління. 

Обґрунтовано доцільність проведення антикризового управління на 

підприємствах машинобудування з урахуванням впливу факторів внутрішнього 

та зовнішнього середовища. 

4. Проаналізовано теоретичні підходи до визначення економічного 

поняття «антикризове управління підприємством», що дозволяє уточнити зміст 

даного поняття. Під антикризовим управлінням розуміється підсистема 

загальної системи управління підприємством або групою підприємств, яка 

покликана вирішувати питання попередження, виявлення, нейтралізації, 

подолання кризових явищ з мінімальними втратами, відновлення 

життєздатності підприємства, стабілізації його економічного стану з метою 

забезпечення безперервного функціонування та розвитку за допомогою методів 

і засобів сучасного антикризового менеджменту, нових інформаційних 

технологій та економіко-математичного моделювання. 

5. Досліджено характерні риси антикризового управління, визначено 

принципи антикризового управління та охарактеризовано головні напрямки 

антикризової політики підприємства. Наголошено на важливості розуміння 

управлінцями необхідності проведення заходів з попередження та 

профілактики кризових ситуацій на підприємстві.  



81 

 

6. Проаналізовано існуючі теоретичні підходи до розуміння концепції 

життєвого циклу та представлено узагальнену модель життєвого циклу 

підприємства, яка на відміну від існуючих розкриває основні стадії розвитку, 

виділяє головні проблеми , що можуть привести до появи кризи , рівень 

«потужності» економічного потенціалу , а також шляхи розв ҆язання проблем 

підприємства за допомогою інструментів антикризового управління. 

7. Обґрунтувано важливість та необхідність формування системи 

антикризового управління на підприємствах, основними елементами якої є 

об’єкт, суб’єкт, мета, завдання, процес, принципи, функції, методи та 

інструменти антикризового управління, критерії оцінки ефективності 

антикризових дій.  

 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано у працях: 

(Корженевська, 2009; Корженевська, 2010a; Корженевська, 2010b; 

Корженевська, 2010d; Корженевська, 2011; Вишневський та Корженевська, 

2011a; Вишневський та Корженевська, 2011b; Корженевська, 2015; Череп та 

Корженевська, 2015a; Череп та Корженевська, 2015b; Череп та Корженевська, 

2015c; Череп та Корженевська, 2015d; Череп та Корженевська, 2015e; 

Корженевська, 2016b; Череп та Корженевська, 2016c). 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

 

2.1. Проблеми та тенденції розвитку підприємств машинобудування в 

умовах кризи 

 

Управління розвитком вітчизняних підприємств у контексті нової 

філософії бізнесу вимагає розуміння закономірностей функціонування різних 

моделей розвитку інноваційної економіки, специфіки кризового менеджменту, 

розроблення проектів досліджень суміжних ринків. 

Розуміння проблемних задач в управлінні розвитком і бачення підходів до 

їх вирішення має особливо важливе значення для підприємств 

високотехнологічних секторів, які потенційно повинні виступати двигуном 

позитивних змін у реальному секторі економіки та розширювати економічний 

простір для впровадження інновацій (Мних, 2015, с. 59). 

В період глобально-політичних трансформацій проблема збитковості 

вітчизняних підприємств полягає, головним чином, в неефективному 

антикризовому менеджменті та відсутності стратегічного управління. Справа в 

тому, що більшість українських промислових підприємств, зіштовхнувшись з 

фінансово-економічною кризою, були абсолютно до неї не підготовлені. 

Загострення політичного конфлікту з Росією та наслідки світової фінансово-

економічної кризи не могли не позначитися на економічному становищі 

вітчизняних підприємств, що у кращому випадку призвело до недоотримання 

ними частини прибутку, а у гіршому – до банкрутства. 

Лише конкурентоздатні підприємства, які були націлені на довгострокову 

стратегію економічного розвитку та використовували у своїй господарській 
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діяльності антикризові інструменти, змогли вийти з кризи без значних втрат, і 

навіть заробити прибутки. 

Таким чином, чергова фінансово-економічна криза для нашої країни 

винесла важливий урок, який полягає у необхідності впровадження найкращих 

практик антикризового управління на всіх рівнях, а також встановлення чесних і 

рівних умов ведення бізнесу на основі добросовісної конкуренції. 

Так, Україна володіє найкращими інженерними кадрами, кваліфікованими 

сервісними бригадами і обладнанням, глибоким науковим потенціалом у 

космічній сфері та літакобудуванні, має значні конкурентні переваги. Однак, 

слабка фундаментальна підготовка та відсутність потрібних знань не дає 

можливості виробити яку-небудь зрозумілу експортно-орієнтовану стратегію 

(Мироненко, 2016, с. 3). 

Це аж ніяк не сприяє стимулюванню вкладення коштів у вітчизняні 

промислові підприємства. Останнім часом підвищилися вимоги з боку 

Національного банку України щодо кредитування бізнесу, внаслідок чого з 

переліку потенційних банківських позичальників виключено значну кількість 

компаній (Гриньков, 2017, с. 27). 

Відсутня реальна підтримка підприємств з боку банківської системи. 

Національний банк України вимагає від банків прийняти нові правила 

резервування, які значно обмежують можливості кредитування фінансово-

неспроможних підприємств та купівлю цінних паперів неякісних емітентів. 

Якщо раніше кредитний ризик оцінювався «по факту» (наприклад, знижувався 

клас позичальника, якщо він не розрахувався, або його фінансовий стан 

погіршився), то тепер буде домінувати принцип «forward looking approach». 

Тобто кредитний ризик буде оцінюватися, виходячи з перспектив повернення 

коштів (Гриньков та Гонтарь, 2016, с. 12). 

Серед основних причин недостатності іноземних інвестицій в Україну – 

затяжна економічна і політична криза, анексія Криму, бойові дії в Донбасі, 

корупція, зарегульованість економіки, відсутність реальної податкової реформи, 
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децентралізація влади, погіршення ситуації з кредитуванням (Вачаєв та 

Алєксандров, 2016, с. 6). 

Сучасний стан вітчизняних промислових підприємств характеризується 

вкрай критичним рівнем. Сировинні ресурси в більшій мірі є вичерпаними, 

виробниче обладнання застарілим, інвестиції в оновлення та розширення 

виробничої бази є незначними. 

Без модернізації економіки та освіти, без створення сприятливих умов для 

виробничої ініціативи, формування нових підприємств, кластерів, сотен тисяч 

ефективних робочих місць наївно розраховувати на процвітання країни 

(Хмельницький, 2016, с. 39). 

У спадщину Україна отримала монополізовану та корумповану економіку. 

Олігархи ніколи не були зацікавлені інвестувати у розвиток і модернізацію 

кошти, які вони заробляли на промислових об’єктах, що в кінцевому підсумку 

призвело до серйозного уповільнення економіки та кризи. Революція була 

реакцією на корупцію, як на рішення влади відвернутися від Європи та існувати 

в орбіті Росії. Як наслідок, наша країна опинилася у стані затяжної кризи (Гусєв, 

2016, с. 14). 

Питома вага промислової продукції у ВВП зменшилася приблизно з 51 % в 

1990 р. до 47 % в 1995 р. Погіршення економічної ситуації в Україні суттєво 

вплинуло не тільки на обсяги промислового виробництва, але й на його 

ефективність. Так, в 1995 р. частка збиткових підприємств становила 14 % від 

загальної кількості, а в 1998 р. – більше 20 %. За період від часу проголошення 

незалежності України й до 1999 р. промислове виробництво перебувало в 

стагнації. Його падіння становило до 40 % порівняно з 1990 р. 

Проведення економічних реформ (роздержавлення власності, зміна 

організаційно-правового статусу підприємств) не призвело до підвищення 

ефективності виробництва та зменшення рівня збитковості вітчизняних 

підприємств. Не були створені сприятливі умови для виробництва продукції, яка 

користується попитом на ринку і забезпечує одержання прибутку в розмірах, 
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достатніх для розширеного відтворення і задоволення економічних інтересів всіх 

учасників виробництва (Грешко, 2010, с. 126). 

 З 1999 р. починається поступове відтворення обсягів промислового 

виробництва. Однак,  ще у 2005 р. воно становить 94,9 % від рівня 1990 р. 

Починаючи з другої половини 2008 р. стан діяльності підприємств в Україні 

знову істотно погіршується. Через фінансово-економічну кризу обсяг 

промислового виробництва, динамічне зростання якого спостерігалося протягом 

1999-2007 рр. із середньорічними приростом у 10 %, різко скоротився, зросла 

інфляція, обвалився курс національної валюти (Киндзерский, 2010, с. 4). 

Вперше за дев ҆ять років зростання валового внутрішнього продукту у 

2009 р. спостерігалася незадовільна тенденція уповільнення досягнутої 

позитивної динаміки розвитку (Панюшкіна, 2008). 

Посилення кризових явищ протягом 2009 р. відчували на собі більшість 

підприємств машинобудування, що призвело до масштабного спаду 

виробництва. Більшість вітчизняних підприємств в період фінансово-

економічної кризи виявилися неспроможними продовжувати свою діяльність та 

були вимушені піти з ринку. Передумовами виникнення такої ситуації в Україні 

стали, в основному, високі темпи зростання кредитів (високі темпи кредитування 

фізичних осіб, значна питома вага кредитів в іноземній валюті), політика 

фіксованого валютного курсу, значні обсяги бюджетних витрат на соціальні 

програми 2005-2008 років, криза платіжного балансу. Величина кредитів у 

2008 р. зросла на 51,6 % в порівнянні з 2004 р. У 2008 р. збитково працювали 

37,2 % вітчизняних підприємств (Геєць, 2010, с. 5-7). 

Якщо на початок  2008 р., за даними офіційного сайту Міністерства 

фінансів України, обсяг державного та гарантованого боргу дорівнював 88,8 

млрд.грн., що становило 12,4 % валового внутрішнього продукту держави, то на 

кінець 2008 р. – вже 189,4 млрд. грн., що склало 19,9 % валового внутрішнього 

продукту. 

Причинами загострення кризової ситуації, отримання збитків 

підприємствами машинобудування, виходу вітчизняних підприємств з ринку, 
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масового безробіття, занепаду майже всіх сфер економіки стали збільшення 

інфляції та дефіциту ліквідності, зменшення грошової маси в обороті, 

дестабілізація валютного курсу, підвищення відсоткових ставок за кредитами, 

недосконалість нормативно-правової бази, політична нестабільність, світова 

фінансова криза, непрогнозованість державної політики щодо 

зовнішньоекономічної діяльності (Панченко, 2008; Поворозник, 2008). 

Однією з найважливіших причин кризи на підприємствах 

машинобудування стала нездатність керівництва грамотно та ефективно 

працювати. Спрямовуючи свою діяльність лише на отримання прибутку 

керівництво підприємств, на жаль, не враховувало необхідності проведення 

попередньої оцінки їх фінансово-економічного стану з метою визначення та 

прогнозування рівня кризи (Корженевська, 2011). 

В табл. 2.1 представлено економічні показники діяльності промислових 

підприємств протягом 2011-2016 рр.  

Виконаний аналіз діяльності вітчизняних промислових підприємств за 

2011-2016 рр. свідчить про зниження їх кількості, починаючи з 2014 р. З табл. 2.1 

видно, що динаміка чисельності найманих працівників на промислових 

підприємствах вказує на чітку тенденцію до їх зменшення , починаючи з 2013 р. 

Фінансовий результат до оподаткування промислових підприємств є від ҆ємним 

протягом 2014-2016 рр., що вказує на переважання обсягу збитків над 

прибутками в середньому на 118448 млн. грн. Динаміка індексу промислової 

продукції вказує на спад обсягів промислового виробництва в цілому по Україні 

за період 2012-2015 рр. По Запорізькій області зменшення обсягів промислового 

виробництва спостерігається починаючи з 2012 р. 

Промислові підприємства повинні виступати двигуном економічного 

розвитку та основою для впровадження інновацій. З огляду на це постановою 

Кабінету Міністрів України було прийнято «Державну стратегію регіонального 

розвитку на період до 2020 року» (ВРУ, 2014).  

За підрахунками Всесвітнього банку, за перше півріччя 2017 р. українська 

економіка зросла лише на 2,4 %, що є недостатнім для країни, яка хоче 
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подолати кризу. За підсумками 2017 р. прогнозується дефіцит поточного 

платіжного балансу, який зросте до 4 % валового внутрішнього продукту. 

Рівень бідності нашої країни залишається набагато більшим, ніж в докризовий 

період, а доходи населення продовжують знижуватися (Гусєв, 2017, с. 18-19).  

Таблиця 2.1 

Економічні показники промислових підприємств протягом 2011-2016 рр. 

Найменування 

показників 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Кількість промислових 

підприємств, одиниць 
47479 43356 49130 42187 42564 38555 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

(товарів, послуг) 

підприємств, млн. грн. 

1464155,0 1498929,7 1473091,5 1546614,9 1887535,4 2305695,9 

Індекс промислової 

продукції за січень-

грудень, у % до 

відповідного періоду 

попереднього періоду 

по Україні 

107,6 98,2 95,7 89,9 87,0 102,8 

Індекс промислової 

продукції, у % до 

січня-грудня 

попереднього року по 

Запорізькій обл. 

106,3 96,8 97,1 96,8 95,3 96,9 

Кількість найманих 

працівників у 

промисловості, тис. 

осіб 

3 123,5 3 126,9 3 019,5 2 506,8 2 314,6 2 254,5 

Фінансовий результат 

до оподаткування 

підприємств 

промисловості 

(сальдо), млн. грн. 

58 662,3 21 353,4 13 698,3 -166 414,0 -181 360,9 -7 569,6 

Примітка: складено автором на основі (Державна служба статистики України)  

 

Кризові явища прогресують, здобуваючи все більшу глибину і дедалі 

ширших вимірів, розповсюджуючись на усі галузі вітчизняної промисловості. 

Машинобудування – це ключова галузь економіки, від стану і рівня розвитку 

якої залежить промисловий потенціал країни, її конкурентоспроможність на 

міжнародних ринках (Супрун, 2015, с. 399). Основні ознаки і причини 

кризового стану вітчизняних підприємств машинобудування представлені в 

табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Основні ознаки і причини кризового стану вітчизняних підприємств 

машинобудування 

№ Ознаки кризового стану Причини кризового стану 

1 2 3 

1 Низька якість бухгалтерської 

і фінансової звітності, 

невчасність її виконання та 

подання 

- неефективність діяльності фінансових служб 

підприємства; 

- низький рівень кваліфікації персоналу; 

- свідомі дії щодо затягування надання звітності для 

виграшу часу і нерозповсюдження негативної інформації; 

- низький рівень використання сучасних інформаційних 

технологій 

2 Неякісні висновки 

внутрішнього аудиторського 

оцінювання і відсутність 

зовнішнього аудиту 

- неефективна фінансова політика; 

- приховування реального (фактичного) фінансового 

стану підприємства; 

- фінансова неспроможність залучення зовнішніх 

консультантів; 

- підкуп і корупція 

3 Негативні зрушення в 

структурі балансу: 

 

з боку активів: 

- підвищення відносної 

частки дебіторської 

заборгованості; 

- старіння дебіторських 

рахунків 

- великий комерційний кредит; 

- банкрутство клієнтів підприємства; 

- скорочення ринку; 

- неефективна (з точки зору ліквідності) структура 

активів; 

- неефективне управління формуванням та 

використанням окремих видів активів; 

- надмірна частка позикового капіталу, залежність від 

кредитних ресурсів; 

- висока частка короткострокових джерел залучення 

позикового капіталу; 

- неефективність формування власного та залучення 

позикового капіталу 

- зниження дебіторської 

заборгованості 

- змушене скорочення продажу в кредит; 

- прискорений розрахунок споживачів із боргами при 

закритті справи 

- збільшення (зменшення) 

запасів сировини, матеріалів, 

готової продукції, 

незавершеного виробництва; 

- високий розмір страхових 

та сезонних запасів 

- закупівля великої кількості товарів; 

- збої (неритмічність, нерівномірність) виробництва і 

постачання; 

- невиконання зобов̓язань і взаємних поставок 

4 Негативні зрушення в 

структурі балансу: 

 

з боку пасивів: 

- збільшення заборгованості 

перед постачальниками і 

кредиторами; 

- старіння кредиторських 

рахунків; 

- несприятлива зміна політики кредиторів і 

постачальників стосовно підприємства 
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Продовження табл. 2.2 
1 2 3 

 з боку пасивів: 

- Збільшення 

заборгованості по виплаті 

заробітної плати і 

дивідендів по акціях 

- при наявності грошей на рахунках зниження обсягів 

діяльності 

5 Зміни в статтях звітів про 

фінансові результати 

підприємства: 

- Ріст (зниження) продажу; 

- Зниження прибутку; 

- Випередження продажу 

порівняно із зростанням 

прибутку 

- неефективна структура поточних витрат (висока частка 

постійних витрат); 

- низький рівень використання основних фондів; 

- збільшення боргових зобов̓язань; 

- зменшення наявних у розпорядженні коштів; 

- збільшення накладних витрат; 

- розбалансування боргів; 

- непродуктивне збільшення закупівель, капітальних 

витрат; 

- розпродаж продукції перед ліквідацією підприємства; 

- високий рівень фінансового ризику; 

- недостатність власного капіталу або його недостатня 

мобільність; 

- нездатність до самофінансування; 

- ведення жорсткого режиму економії поточних витрат 

6 Втрата або послаблення 

конкурентної позиції 

- незадовільний фінансовий стан; 

- низькі технологічні можливості (наявність застарілої 

технології); 

- низький рівень конкурентоспроможності продукції; 

- недостатньо диверсифікований асортимент продукції; 

- неможливість територіальної диверсифікації діяльності 

зміни району збуту продукції; 

- неефективний виробничий менеджмент і маркетинг; 

- неефективність товарної, цінової, збутової та 

комунікаційної політики; 

- незадовільне вивчення та прогнозування попиту 

7 Тенденція до негативних 

змін як в управлінській 

ланці, так і в трудовому 

колективі підприємства 

- відсутність кризис-

менеджерів різних рівнів 

управління; 

- відсутність мотивації; 

- послаблення ділової та 

творчої активності і віддачі 

персоналу; 

- зниження продуктивності 

праці персоналу; 

- використання методів 

примушування; 

- низький рівень 

кваліфікації працівників 

 

- відсутність працівників, які вміли б працювати в 

кризових умовах; 

- загальна невизначеність та невпевненість у майбутньому; 

- втрата персоналом інтересу до роботи; 

- домінування авторитарного стилю управління; 

- загроза втрати робочого місця 
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 Продовження табл. 2.2 
1 2 3 

8 Недосконалість 

організаційної 

структури 

управління 

- неадаптованість структури підприємства до нових змін; 

- жорстка ієрархічна залежність; 

-наявність централізованої системи управління; 

- відсутність взаємодії між підрозділами підприємства 

9 Низький рівень або 

відсутність 

корпоративної 

культури 

підприємства 

- відсутність філософії, цінностей та традицій; 

- збільшення кількості конфліктів у вищому керівництві 

підприємством; 

- зміна характеру і стилю взаємовідносин з працівниками і 

партнерами (скорочення контактів) 

10 Прийняття 

неефективних 

управлінських 

рішень 

- низький рівень 

управлінських 

рішень; 

- суперечливість 

рішень; 

- високий рівень 

ризику 

- низький рівень компетентності керівників; 

- низька якість кадрів управлінського, виконавчого, технічного 

персоналу; 

- дефіцит та висока плинність квадрів; 

- втрата ключових працівників; 

- боязнь персональної відповідальності в умовах невизначеності; 

- нечіткість постановки цілей та завдань; 

- відсутність належного контролю і зворотного зв ҆язку між 

керівниками, що приймають рішення та їх виконавцями; 

- відсутність взаємодії між керівниками окремих підрозділів 

підприємства; 

- відсутність доступу до стратегічної та оперативної інформації; 

- незадовільний стан системи інформаційного забезпечення 

прийняття управлінських рішень 

11 Низький рівень 

ефективності 

контролю 

- наявність жорсткого контролю; 

- відсутність коригуючих заходів; 

- відсутність зворотного зв̓язку при здійсненні контролю 

12 Негативні зміни в 

діючій стратегії 

підприємства: 

- встановлення 

нереальних цілей і 

місії; 

- нереалізованість 

більшості основних 

напрямів стратегії 

- незадовільний рівень стратегічного планування; 

- низький рівень реалізованих заходів або цілковита 

неспроможність їх реалізації; 

- відсутність тактичних дій по виходу з кризи; 

- невідповідність сучасним вимогам загальних принципів 

управління підприємством; 

- відсутність стратегічного підходу; 

- вузька сфера використання сучасних методів аналізу, 

планування, прийняття рішень 

13 Відсутність 

інвестиційної 

політики 

- довготривалість освоєння інвестиційних ресурсів; 

- суттєві перевитрати інвестиційних ресурсів; 

- недосягнення запланованих обсягів прибутку за здійсненими 

інвестиційними проектами; 

- неефективний інвестиційний менеджмент; 

- неефективність відбору та реалізації окремих інвестиційних 

проектів; 

- незбалансованість інвестиційних потреб та можливостей; 

- неефективність, збитковість та неліквідність інвестиційного 

портфеля підприємства в цілому 

14 Ін. негативні прояви - втрата ключових господарських партнерів (контрагентів); 

- зміна постачальників головних видів матеріальних ресурсів; 

- застосування ризикових схем закупівлі сировини і матеріалів; 
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Продовження табл. 2.2 
1 2 3 

14 Ін. негативні прояви - зміни в порядку та умовах оплати праці працівників; 

- скорочення розмірів основної заробітної плати, затримки у 

виплаті заробітної плати або наявність заборгованості; 

- збільшення питомої ваги додаткових видів оплати; 

- скорочення (відсутність) соціальних виплат та пільг; 

- відмова від збільшення власного (акціонерного) капіталу з боку 

власників (акціонерів); 

- неможливість залучення сторонніх інвесторів для покриття 

фінансових проблем підприємства; 

- скорочення участі керівників та ключових співробітників у 

статутному капіталі підприємства 
Примітка: складено автором на основі (Юрик, 2011, с. 94-95) 

 

Період з 1990 р. по 2000 р. був фазою рецесії для галузі 

машинобудування.  2001-2011 рр. характеризувалися хаотичною динамікою, 

але до 2008 р. переважали позитивні процеси у розвитку галузі. У 2009 р. 

відбувся значний спад обсягів виробництва.  

Період 2010-2011 рр. характеризувався незначним підйомом галузі після 

важкого стану у 2009 р., але починаючи з 2012 р. знову спостерігався спад у 

розвитку як підприємств важкого машинобудування, так і всієї галузі в цілому 

(Жорова, 2013, с. 113). Хоча товарні потоки експорту-імпорту у 2011-2012 рр. 

мали тенденцію до зростання у 2013 р. спостерігалося значне зменшення 

обсягів експорту продукції.  

Вітчизняні підприємства машинобудування протягом останніх років 

відчули істотні втрати (Корженевська, 2016b, с. 195). За період 2009-2016 рр. в 

середньому 33 % підприємств машинобудування були збитковими (рис. 2.1). 

За даними державної служби статистики України у 2009 р. близько 

39,3 % підприємств машинобудування отримали збитки, у 2010 р. – 

відповідно 39,8 %. У 2011 р. спостерігалася позитивна тенденція до 

зменшення вітчизняних підприємств, які отримали збитки – близько 32,7 %. 

Протягом 2012-2014 рр. спостерігалася негативна тенденція до 

зростання збиткових підприємств машинобудування з 33 % у 2012 р. до 

35,3 % у 2014 р. Фінансовий результат до оподаткування вітчизняних 

підприємств, які отримали збиток, за цей період значно підвищився.  
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Рис. 2.1. Рівень збитковості підприємств машинобудування України за період 

2009-2016 рр., %  

Примітка: побудовано автором на основі (Державна служба статистики України) 

 

Рівень збитковості вітчизняних підприємств машинобудування 

протягом 2015-2016 рр. знизився. У 2015 р. близько 25,9 % підприємств 

машинобудування до загальної кількості підприємств отримали збитки. 

Обсяг збитків, отриманий підприємствами у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. 

зменшився  на 1740,90 млн. грн., або на 5,7 %. 

У 2016 р. близько 22,8 % підприємств машинобудування до загальної 

кількості підприємств отримали збитки. А величина збитків, отримана 

підприємствами у 2016 р. в порівнянні з 2015 р. знизилася на 15776,00 млн. 

грн., або на 55,2 %, що в цілому є позитивною тенденцією.  

Аналіз статистичних даних дозволяє зробити висновок, що за період 

2009-2013 рр. та у 2016 р. фінансовий результат до оподаткування в цілому 

по підприємствам машинобудування був позитивним , а у 2014 р. та 2015 р. – 

від҆ємним (рис. 2.2). 

У 2014 р. фінансовий результат до оподаткування збиткових 

підприємств значно перевищив фінансовий результат до оподаткування 

прибуткових підприємств на 20501,50 млн. грн. 
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Рис. 2.2. Фінансові результати до оподаткування вітчизняних підприємств 

машинобудування за період 2009-2016 рр., млн. грн. 

Примітка: побудовано автором на основі (Державна служба статистики України) 

 

У 2015 р. фінансовий результат до оподаткування в цілому по 

підприємствам машинобудування склав -12651,60 млн. грн. 

Основними причинами від ҆ємного сальдо у 2014 та 2015 рр. є 

неефективна зовнішньо-економічна діяльність підприємств 

машинобудування, зниження їх конкурентоспроможності, низький рівень 

технічного забезпечення та інноваційної активності, високі процентні ставки 

за банківськими кредитами, дефіцит власних фінансових коштів, зменшення 

обсягів капітальних інвестицій, воєнно-політичні події в Україні. 
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На думку Іовчевої Л.І. (2015, с .155) розвиток машинобудування в Україні 

гальмують обмеження за обсягом потреб та платоспроможністю внутрішнього 

попиту на кінцеву продукцію підприємств машинобудування, висока енерго- та 

матеріалоємність виробництва, відсутність коштів на впровадження 

інноваційних розробок, низький інвестиційний потенціал України, непрозора та 

корумпована система національного виробництва та збуту – все це гальмує 

розвиток машинобудування в Україні. 

У зв ҆язку з цим особлива увага повинна приділятися організації та 

вдосконаленню всіх аспектів антикризового управління підприємствами 

машинобудування. 

Досягнення економікою України рівня сучасних розвинених країн 

неможливе без кардинального оновлення номенклатури, підвищенн якості 

машинобудівної продукції, її технологічної бази, створення умов для більш 

повного розкриття потенціалу підприємств (Волобоєв, 2011). 

Основними завданнями системи антикризового управління вітчизняними 

машинобудівними підприємствами є завчасне реагування на зміни кон ҆юнктури 

ринку, оптимальний вибір та вірне застосування раціональних управлінських 

рішень з метою подолання кризових подій та подальше їх діагностування на 

ранніх етапах діяльності підприємств машинобудівної галузі (Супрун, 

2015, с. 399). 

Незадовільна економічна ситуація в Україні вказує на необхідність 

використання економічних інструментів антикризового управління діяльністю 

підприємств, першочергове вирішення проблемних ситуацій, оптимізацію 

витрат та орієнтацію керівництва на власні можливості. 

В умовах відсутності коштів для відновлення виробництва актуальним 

стає питання підтримки вітчизняних підприємств машинобудування шляхом їх 

кредитування на пільгових умовах та державної фінансової підтримки 

(Корженевська, 2016b, с. 196). 
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Без фінансування реального сектора економіки стає неможливим 

розвиток та процвітання країни в цілому. На жаль, на сьогоднішній день, у 

банків немає «довгих» ресурсів, а можливості їх залучення обмежені. 

В 2015 р. в умовах колосального відтоку коштів з банківської системи 

фінансові установи були вимушені відновлювати свою ресурсну базу, 

погоджуючись платити за залучений ресурс – депозити населення – по 25-27 %  

річних. При цьому висока вартість залучених коштів – не основний фактор, що 

обмежує можливості банків в частині фінансування бізнес-проектів.  

Відсутність законодавчої бази, яка б передбачала рівну частку 

відповідальності і для кредитора, і для клієнта, спротив прийняттю таких 

законопроектів (наприклад, неприйнятий законопроект № 2286а) дуже 

обмежують можливості відновлення ринку кредитування (Малинская, 

2016, с. 48). 

В умовах подолання наслідків фінансової кризи, погіршення стану 

більшості вітчизняних машинобудівних підприємств, підвищення ризиків 

скорочення експортоорієнтованого виробництва на державу покладається 

необхідність стимулювання збільшення інвестицій у реальний сектор 

національної економіки, підтримку інноваційної діяльності, захист інтересів 

вітчизняних підприємств (розширення внутрішнього попиту на експортні 

товари), а також підтримку  присутності на пріоритетних ринках збуту.  

Необхідно передбачити створення Стабілізаційного фонду, кошти якого 

спрямовуватимуться на забезпечення всіх гарантійних зобов’язань держави. 

Потрібно розуміти, що лише спільна робота уряду, Нацбанку та бізнесу 

дозволить українським підприємствам відновити платоспроможність та 

поліпшити фінансовий стан. 

Управлінський персонал підприємств просто зобов’язаний систематично 

проводити моніторинг внутрішнього та зовнішнього середовища, діагностувати 

рівень кризового стану, прогнозувати появу кризи з урахуванням циклічності 

розвитку економіки, створювати резервні фонди, використовувати передові 

методики антикризового управління, підвищувати кваліфікацію працівників 
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відділу антикризового менеджменту та управлінського складу підприємства 

(Корженевська, 2016b, с. 196). 

При здійсненні господарської діяльності управлінському персоналу 

підприємств потрібно враховувати головні ризики (кадровий, організаційний, 

інформаційний, соціальний, демографічний, інноваційний, ресурсний, науково-

технічний, інвестиційний, виробничий, комерційний, екологічний, обліковий, 

юридичний, експертний) та чітко розуміти можливі наслідки прояву кризи, 

бути зацікавленим у їх подоланні (Козик та Максюк, 2014, с. 323). 

Підприємства повинні постійно адаптуватися до змін попиту: 

розширювати асортимент, поліпшувати якість, знижувати собівартість, 

оптимізувати структуру витрат. 

Залежно від причини виникнення кризи кожним підприємством повинні 

розроблятися і реалізовуватися методи її подолання в межах відповідної 

антикризової політики, яка враховує сферу та специфіку діяльності, форму 

власності, розмір організації, наявні ресурси й можливості, реальне становище 

та рівень загроз.  

 

 

2.2. Дослідження економічних інструментів антикризового 

управління діяльністю підприємств машинобудування 

 

В умовах складності та динамічності економічного середовища, 

поширення кризових явищ, посилення конкуренції, складності внутрішніх 

бізнес-процесів виникає проблема збереження економічної стійкості, 

інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств машинобудування (Череп та Корженевська, 2016c, с. 61). 

На жаль, трансформаційні процеси  та економічні реформи в Україні не 

призвели до підвищення ефективності виробництва та зменшення рівня 

збитковості підприємств. За роки незалежності в нашій державі так і не 
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створено «прозорих» умов для ведення бізнесу, надійної бази підтримки 

вітчизняного виробника, виведення промисловості із тіні. 

Зміна організаційно-правового статусу вітчизняних підприємств, перехід 

на ринкові умови господарювання, адаптація до нових умов, на жаль, не 

сприяли одержанню прибутків в розмірах, достатніх для розширеного 

відтворення і задоволення економічних інтересів учасників виробництва. Це 

призвело до затяжної кризи, наслідки якої відчуваються дотепер.  

Сучасні тенденції розповсюдження кризових явищ на вітчизняних 

підприємствах машинобудування обумовлюють важливість та необхідність 

використання на них  економічних інструментів антикризового управління.  

Нейтралізація негативних тенденцій може здійснюватися за допомогою 

використання системи важелів та економічних інструментів антикризового 

управління, які доцільно розглядати як із-зовні, так і зсередини підприємства. 

Проведений критичний аналіз робіт вітчизняних та зарубіжних вчених 

засвідчив про відсутність єдиних теоретичних підходів до визначення поняття 

«економічні інструменти» (Череп та Корженевська, 2017a, с. 178). 

В літературі також відсутні єдині теоретико-методичні підходи щодо 

використання економічних інструментів антикризового управління діяльністю 

підприємств машинобудування, що дозволило б менеджерам проводити 

оцінювання та прогнозування рівня кризи, здійснювати стабілізацію поточного 

стану підприємства, зменшувати негативний вплив кризи. 

Часто  поняття «економічні інструменти» ототожнюють з фінансовими та 

економічними важелями. Так, Дідик А.М. (2014, с. 442) розглядає економічні 

важелі впливу на діяльність підприємств як інструменти економічного 

характеру, які забезпечують зміну параметрів функціонування підприємства із 

зовнішнього та внутрішнього середовищ, та пропонує їх комплексну типологію 

за низкою ознак. 

Колосок В. М. та Дроботіна К.М. (2012, с. 8) у якості фінансових важелів 

розглядають прибуток, дохід, амортизаційні відрахування, ціну, податки 
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(розмір і ставки), орендну плату, відсотки, інвестиції, кредити (розмір і ставки), 

фінансові стимули, пільги і санкції. 

Л. Лігоненко (2013, с. 13-14) вважає, що у процесі здійснення 

економічного управління можуть використовуватися різноманітні інструменти 

(технології) управління, які поєднують окремі функції менеджменту та методи 

впливу на визначені об’єкти. На її думку, базовим інструментом (технологією) 

економічного управління є бюджетування. 

Мельник Л.Г. (2006) виділяє три групи економічних інструментів: ціни 

ресурсів – кількість благ (зокрема, грошей, товарів, послуг), які повинен 

сплатити економічний суб’єкт за право користування певним товаром 

(природним ресурсом / благом, предметом, послугою) або володіння ним; 

економічні вигоди – додатковий дохід (прибуток) або отримання певних 

переваг, які можуть бути втілені в додатковий дохід (прибуток); 

перерозподільні платежі / виплати, тобто система вилучення частини доходів в 

одних економічних суб’єктів з метою передачі іншим економічним суб’єктам. 

На особливу увагу заслуговують інструменти аналізу грошових потоків з 

урахуванням управлінських потреб тактичного рівня, які детально подані в 

роботі Цигана Р.М (2014, с. 285). Розглянуті науковцем аналітичні індикатори 

дають змогу підприємству своєчасно виявити недоліки в управлінні 

короткостроковими вільними грошовими ресурсами, уникнути небажаних 

надлишків грошових коштів шляхом спрямування їх на пасивні операції, що 

допоможе в майбутньому погашати дефіцит грошей. 

Чернодубова Е.В. (2013, с. 44) розглядає інструменти і важелі 

фінансового механізму забезпечення підприємств окремо один від одного. Так, 

до інструментів фінансового механізму забезпечення підприємств вона 

відносить: оцінку прибутковості підприємства на основі СVР-аналізу, оцінку 

впливу прибутку на ефективність, оцінку впливу фінансового ризику на 

результати діяльності підприємства, прогнозування прибутку, а до важелів 

фінансового механізму забезпечення прибутковості підприємств – стимули, 
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санкції, цільові показники, умови кредитування, податкову, цінову, 

інвестиційну, інноваційну, дивідендну політику і принципи фінансування. 

До інструментарію антикризового управління на думку Шатохіна А.Л. та 

Ігнашкіної Т.Б. (2014, с. 399) слід відносити санацію, реструктуризацію та 

реінжиніринг. Тарифи, ціни, санкції та штрафи повинні розглядатися у якості 

інструментів механізму управління економічною безпекою підприємства. 

Кривов̓язюк І.В. (2011, с. 44) в якості універсального інструменту 

визначення стану підприємства з метою антикризового управління відзначає 

комплексну економічну діагностику. 

Неоднозначність поглядів науковців щодо розуміння сутності 

економічних інструментів антикризового управління підприємствами 

обумовлює необхідність їх визначення, а також чіткого розмежування з 

економічними важелями. 

Під економічними інструментами антикризового управління розуміються 

будь-які економічні засоби або їх сукупність, які використовуються з метою 

оцінки ймовірності настання кризи, її попередження, ідентифікації, локалізації, 

нейтралізації, подолання кризових наслідків з мінімальними втратами, 

запобігання банкрутства та ліквідації, що сприятиме покращенню діяльності, 

дозволить регулювати фінансово-економічні процеси у напрямку зміцнення 

економічного потенціалу та отримання конкурентних переваг. 

З огляду на висвітлення в економічній літературі великої кількості 

економічних інструментів антикризового управління на рис. 2.3 їх розділено на 

дві великі групи (Череп та Корженевська, 2016b, с. 302-303). 

До першої групи відносяться економічні інструменти антикризового 

управління, за допомогою використання яких стає можливою оцінка 

імовірності настання кризи (прогнозування появи кризи), розпізнавання її 

перших сигналів, визначення кризового рівня  (індентифікація кризи), оцінка 

ефективності антикризових заходів, до другої групи – економічні інструменти 

антикризового управління, за допомогою використання яких досягається 
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напрямок виходу підприємства з кризи, послаблення дестабілізуючого впливу 

кризи, її нейтралізація, усунення і подолання кризи з мінімальними втратами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Класифікація економічних інструментів антикризового управління 

діяльністю підприємств машинобудування 

Примітка: розвинуто автором на основі (Череп та Корженевська, 2016b; Дідик, 2014; 

Циган, 2014; Шатохін та Ігнашкіна, 2014; Лігоненко, 2013; Чернодубова, 2013; Кривов̓язюк, 

2011) 
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мінімальними втратами 
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До першої групи економічних інструментів антикризового управління 

відносяться інструменти моніторингу, інструменти прогнозування, інструменти 

контролю (перевірки), інструменти аналізу, інструменти діагностики тощо.  

Головними інструментами моніторингу, прогнозування, контролю, 

аналізу, діагностики в антикризовому управлінні підприємством є економічні 

показники, багатокритеріальні економічні моделі, моделі рейтингової оцінки 

імовірності банкрутства, моделі дискримінантного аналізу, системи 

неформальних критеріїв у діагностиці банкрутства, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, 

портфельний аналіз, система збалансованих показників, бенчмаркінг 

(порівняння з конкурентами) тощо. 

До другої групи економічних інструментів антикризового управління 

підприємствами належать інструменти планування (бюджетне планування, 

сценарне планування, антикризові стратегії), диверсифікація, оптимізація 

діяльності, реструктуризація, реінжиніринг, санація,  контролінг, механізми 

фінансової стабілізації, Change Management Programs, Crisis management team, 

Incident Management Консалтинг, Люди (команда), Crisis Communications, 

Customer Relationship, Customer segmentation, Price Optimization Models тощо. 

Серед економічних показників слід виділити наступні групи показників: 

показники результативності економічної діяльності; показники використання 

ресурсів в системі антикризового управління підприємством; показники 

майнового стану, ділової активності, ліквідності, платоспроможності, 

фінансової стійкості, грошових потоків; показники ризиків економічної 

діяльності підприємства; показники визначення етапу життєвого циклу 

підприємства; показники ринкової вартості; показники 

конкурентоспроможності (модель п’яти сил конкуренції).  

До висвітлених в економічній літературі систем діагностики 

підприємства слід віднести систему показників експрес-діагностики та 

фундаментальної діагностики банкрутства, запропоновану Бланком І.О. (1999), 
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Лігоненко Л.О. (2001), систему показників діагностики підприємств 

промисловості, запропоновану  Дорощук Г.А. та Дащенко Н.М. (2014). 

Серед багатокритеріальних моделей на увагу заслуговують модель 

В. Бівера  (1966), модель визначення ліквідності балансу (Тігова, Селіверстова 

та Процюк, 2012; Шеремет, 2010; Салига та Дацій, 2006); багатокритеріальна 

система показників Градова А.П. (1995). 

Система показників для оцінки банкрутства підприємств, запропонована 

В. Бівером, представлена в табл. 2.3. Науковець пропонував досліджувати 

тренди показників для діагностики банкрутства. 

В економічній літературі зазначається, що у чисельнику формули 

коефіцієнту В. Бівера повинна бути не різниця, а сума чистого прибутку і 

амортизації (Ілляшенко, 2004; Ільїн, 2010). Це пояснюється тим, що відповідно 

до формули з різниці доходів і витрат (що включають у себе амортизацію) 

віднімається частина витрат у вигляді амортизації. 

Таблиця 2.3  

Система показників В. Бівера для оцінки банкрутства підприємства 

 

 

Показники 

 

 

 

 

 
 

Рекомендоване 

значення 
 

Коефіцієнт 

Бівера 

 Рентабельність 

активів 

Фінансовий 

леверидж 

Покриття 

активів 

чистим 

оборотним 

капіталом 

Коефіцієнт 

покриття 

 

(ЧП – Ам)/ 

(ДЗ + КЗ) 
 

 

ЧП×100% / 

Асукупні 
 

 

(ДЗ + КЗ) ×100% 

/ Асукупні 
 

 

(ВК – НА)/ 

Асукупні 
 

 

ОА / КЗ 
 

ЧП – чистий прибуток; Ам – сума амортизаційних відрахувань ;               

ДЗ – довгострокові зобов ҆язання; КЗ – короткострокові зобов ҆язання; 

Асукупні – сукупні активи; ВК – власний капітал; НА – необоротні 

активи; ОА – оборотні активи. 

Благополучний 

стан 
0,4 - 0,45 6 – 8 ≤ 37 0,4 ≤ 3,2 

За 5 років до 

банкрутства 
0,17 4 ≤ 50 ≤ 0,3 ≤ 2 

За рік до 

банкрутства 
- 0,15 - 22 ≤ 80 

06,0  

 
≤ 1 

Примітка: складено автором на основі (Дорощук та Дащенко, 2014) 
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Застосування моделі Бівера здійснено на прикладі вітчизняних 

підприємств машинобудування Запорізької області як однієї з найбільш 

розвинутих промислових областей України, у якій зосереджені підприємства 

металургійної, машинобудівної, хімічної, нафтохімічної, переробної  галузей 

промисловості.  

Відповідно проекту з регіонального врядування та розвитку (Проект з 

регіонального врядування та розвитку – Україна. Дослідження інвестиційно-

інноваційного пріоритету розвитку Запорізької області, 2007) Запорізький 

регіон є провідним центром авіаційного двигунобудування, виробництва 

трансформаторів, високотехнологічної продукції, яка є брендом, маркою 

світового класу якості та надійності. 

До провідних підприємств машинобудування Запорізької області 

належать ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Запорізький трансформаторний  завод», 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування», ПАТ «Запорізький 

механічний завод». 

Діагностика банкрутства за допомогою моделі В. Бівера на прикладі 

підприємства ПАТ «Мотор Січ» (табл. 2.4) показала, що підприємство 

протягом 2011-2016 рр. в цілому характеризується нормальним станом (Череп 

та Корженевська, 2017b). 

Відповідно до моделі В. Бівера ймовірність банкрутства досліджуваного 

підприємства низька, проте є певне погіршення показників починаючи з 2013 р. 

Необхідно зазначити, що найнижчі значення коефіцієнта Бівера припадають на 

2014 р. та 2016 р. – 0,20 та 0,17 відповідно. 

Коефіцієнт рентабельності активів у 2014 р. та 2016 р. також має 

найнижчі значення – 9,65 та 8,72 відповідно, хоча  в цілому підприємство є 

прибутковим. 

Діагностика банкрутства за допомогою моделі В. Бівера на прикладі 

підприємства ПАТ «Запорізький трансформаторний  завод», представлена в 

табл. 2.5, свідчить про наявність суперечностей в отриманих значеннях 
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коефіцієнтів, які входять до багатокритеріальної системи показників (Череп та 

Корженевська, 2017b). 

Таблиця 2.4 

Діагностика банкрутства підприємства ПАТ «Мотор Січ»  

за допомогою моделі В. Бівера 

Показники 
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2011 р. 0,37 16,43 37,56 0,31 2,29 

2012 р. 0,57 19,91 30,38 0,39 3,04 

2013 р. 0,25 10,48 28,30 0,34 3,75 

2014 р. 0,20 9,65 31,73 0,35 3,24 

2015 р. 0,48 17,22 29,01 0,42 3,05 

2016 р. 0,17 8,72 33,68 0,40 3,45 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
ан

е 

зн
ач

ен
н

я 

Благополучний 

стан 
0,4 - 0,45 6 – 8 ≤ 37 0,4 ≤ 3,2 

За 5 років до 

банкрутства 
0,17 4 ≤ 50 ≤ 0,3 ≤ 2 

За рік до 

банкрутства 
- 0,15 - 22 ≤ 80 06,0  ≤ 1 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  

 

Так, коефіцієнт Бівера характеризує стан досліджуваного підприємства 

протягом 2011-2012 рр. як задовільний  (отримані значення знаходяться між 

благополучним станом та станом «за 5 років до банкрутства»), а значення 

коефіцієнту рентабельності активів свідчать про благополучний стан 

підприємства. 

Значення коефіцієнтів фінансового левериджу, покриття активів чистим 

оборотним капіталом та покриття сигналізують про кризовий стан 

підприємства протягом всього досліджуваного періоду. 
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  Таблиця 2.5 

Діагностика банкрутства підприємства ПАТ «Запорізький трансформаторний  

завод» за допомогою моделі В. Бівера 

Показники 
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2011 р. 0,33 24,23 71,74 - 0,18 0,79 

2012 р. 0,30 23,92 74,84 - 0,20 0,75 

2013 р. 0,08 9,24 89,65 - 0,49 0,47 

2014 р. - 0,44 - 63,01 146,94 - 1,13 0,24 

2015 р. - 0,34 - 71,77 217,63 - 1,81 0,17 

2016 р. - 0,11 - 22,84 230,36 - 1,85 0,20 

Р
ек

о
м

ен
д

о
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зн
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н

я 

Благополучний 

стан 
0,4 - 0,45 6 – 8 ≤ 37 0,4 ≤ 3,2 

За 5 років до 

банкрутства 
0,17 4 ≤ 50 ≤ 0,3 ≤ 2 

За рік до 

банкрутства 
- 0,15 - 22 ≤ 80 06,0  ≤ 1 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

У 2013 р. усі показники, які входять до моделі В. Бівера, окрім показника 

рентабельності активів, свідчать про стан досліджуваного підприємства 

близький до банкрутства. Найбільш критичні значення за всіма показниками 

спостерігаються, починаючи з 2014 р. Протягом 2011-2016 рр. підприємство 

ПАТ «Запорізький трансформаторний  завод» є потенційним банкрутом. 

Антикризові заходи необхідно було приймати ще в 2011 р., оскільки вже 

тоді у підприємства були проблеми із недостатністю чистого оборотного 

капіталу, а також наявного оборотного капіталу. Вже у 2013 р. значно 

підвищилися короткострокові та довгострокові  зобов ҆язання підприємства. 

Протягом 2014-2016 рр. підприємство зазнало значних збитків. 
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Діагностика банкрутства за допомогою моделі В. Бівера на прикладі 

підприємства ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» представлена 

у табл. 2.6 (Череп та Корженевська, 2017b). 

Таблиця 2.6 

Діагностика банкрутства підприємства ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування» за допомогою моделі В. Бівера 

Показники 
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2011 р. - 0,04 - 1,59 94,31 - 0,54 1,03 

2012 р. 0,12 14,16 91,42 - 0,59 0,79 

2013 р. - 0,15 - 11,34 98,76 - 0,79 0,47 

2014 р. - 0,47 - 78,84 179,39 - 1,58 0,30 

2015 р. - 0,21 - 37,82 200,12 - 1,74 0,41 

2016 р. 0,01 6,82 190,98 - 1,60 0,72 
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Благополучний стан 0,4 - 0,45 6 – 8 ≤ 37 0,4 ≤ 3,2 

За 5 років до 

банкрутства 
0,17 4 ≤ 50 ≤ 0,3 ≤ 2 

За рік до 

банкрутства 
- 0,15 - 22 ≤ 80 06,0  ≤ 1 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування») 

 

Протягом 2011-2015 рр. стан підприємства можна охарактеризувати як 

критичний. У 2014 р. підприємство отримало найбільші збитки за весь 

досліджуваний період, що пов̓язано з кризовими явищами в економіці України. 

У 2016 р. ситуація значно покращилася після негативної тенденції спаду 

діяльності підприємства протягом 2013-2015 рр., що є безумовно позитивним 

явищем. У 2012 р. та 2016 р. підприємство було прибутковим, однак значення 

інших показників відповідно до моделі Бівера В. характеризують стан 

досліджуваного підприємства як «за рік до банкрутства».  
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Проведена діагностика банкрутства підприємства ПАТ «Запорізький 

механічний завод» за допомогою моделі В. Бівера (табл. 2.7) протягом 2011-

2016 рр. свідчить про його незадовільний стан (Череп та Корженевська, 2017b). 

Таблиця 2.7 

Діагностика банкрутства підприємства ПАТ «Запорізький механічний завод» за 

допомогою моделі В. Бівера 

Показники 
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2011 р. 1,40 5,28 2,45 0,22 11,87 

2012 р. 0,15 2,50 7,22 0,16 3,77 

2013 р. 0,10 1,88 6,66 0,12 3,06 

2014 р. 0,77 4,49 3,14 0,48 24,79 

2015 р. 0,49 2,92 4,74 0,65 14,75 

2016 р. 0,26 1,76 5,06 0,90 18,70 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
ан

е 

зн
ач

ен
н
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Благополучний 

стан 
0,4 - 0,45 6 – 8 ≤ 37 0,4 ≤ 3,2 

За 5 років до 

банкрутства 0,17 4 ≤ 50 ≤ 0,3 ≤ 2 

За рік до 

банкрутства 
- 0,15 - 22 ≤ 80 06,0  ≤ 1 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький 

механічний завод»)  

 

Необхідно відзначити тенденцію до погіршення значень коефіцієнтів 

Бівера та рентабельності активів протягом 2011-2013 рр. У 2014 р. значення 

даних коефіцієнтів підвищилося , а вже з 2015 р. знову відмічається тенденція 

до погіршення значень показників , що пов ҆язано із зменшенням величини 

отримуваного підприємством прибутку. 

Хоча підприємство є прибутковим протягом всього досліджуваного 

періоду, отримані значення коефіцієнту рентабельності активів є невисокими у 
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2012-2013 рр. та 2015-2016 рр., що характеризує стан підприємства як такий, 

що знаходиться між станом «за 5 років до банкрутства» і станом «за рік до 

банкрутства». У 2011 р. та 2014 р. значення коефіцієнту рентабельності активів 

характеризують стан підприємства як такий, що знаходиться між станом «за 

5  років до банкрутства» та «благополучним станом».  

Дуже низькі значення коефіцієнту фінансового левериджу пояснюються 

незначною часткою зобов ҆язань підприємства та високою часткою власного 

капіталу у структурі капіталу підприємства.  

Коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом протягом   

2011- 2013 рр. має значення «за 5 років до банкрутства». Протягом 2014-

2016 рр. значення даного коефіцієнту є більшими за норму, та мають тенденцію 

до зростання. 

Значення коефіцієнту покриття в 2011 р. та протягом 2014-2016 рр. 

значно перевищують норму . Високі значення коефіцієнту покриття 

пояснюються незначною величиною поточних зобов̓язань підприємства. 

Одним із різновидів багатокритеріальних моделей є модель визначення 

ліквідності балансу (Дорощук та Дащенко, 2014). Дана модель передбачає 

розбиття активів та пасивів підприємства на чотири групи. Активи 

розбиваються за ступенем зменшення ліквідності, а пасиви – за ступенем 

терміновості їх сплати.  

Баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються 

наступні умови одночасно (формула 2.1): 

 

                                 А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4,                      (2.1) 

 

де А1 – найбільш ліквідні активи; 

А2 – швидкореалізовувані активи; 

А3 – повільно реалізовані активи; 

А4 – важкореалізовувані активи; 

П1 – найбільш термінові зобов̓язання;  
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П2 – короткострокові зобов̓язання;  

П3 – короткострокові зобов̓язання;  

П4 – постійні пасиви.  

Серед оціночних економічних інструментів (табл. 2.8), які дістали 

найбільшого розповсюдження в економічній літературі слід виділити такі 

вітчизняні та зарубіжні моделі дискримінантного аналізу, як: універсальна 

дикримінантна функція Терещенка (2003), модель Конана і Гольдера (Лігоненко 

та Ковальчук, 1998), модель Таффлера і Тишоу (1977), модель Е. Альтмана 

(1968), модель Романа Лиса, модель Спрінгейта (Дорощук та Дащенко, 2014). 

Спроба побудови  дискримінантної моделі діагностики фінансового стану 

вітчизняних підприємств машинобудування була здійснена Гусєвою Ю.Ю. 

(2008).  

Найбільшу увагу у зарубіжних економіко-математичних моделях 

прогнозування банкрутства, таких як модель Альтмана, Конана і Гольдера, 

Романа Лиса, Спрінгейта, Таффлера і Тишоу, відіграють показники 

рентабельності, оскільки розмір прибутку є одним з найважливіших індикаторів 

підвищення курсу цінних паперів підприємств.  

Таблиця 2.8  

Моделі дискримінантного аналізу для діагностики банкрутства підприємства 

№ Найменування моделі Формула розрахунку 

1 2 3 

1. Універсальна дикримінантна 

функція Терещенка  

Z > 2 – підприємство фінансово 

стійке; 

1 < Z < 2 – фінансова стійкість 

порушена, однак  використання 

антикризових заходів може 

запобігти банкрутству; 

0 < Z < 1 – підприємству 

загрожує банкрутство, якщо воно 

не здійснить санаційних заходів; 

Z=1,5×х1+0,08×x2+10×х3+5×х4+0,3×х5+0,1×х6 

х1 – рух грошових коштів до зобов̓язань; 

x2 – відношення валюти балансу до суми зобов҆язань; 

х3 – питома вага чистого прибутку в загальному 

обсязі джерел;  

х4 – відношення прибутку від операційної діяльності 

до виручки від реалізації;  

х5 – відношення виробничих запасів до виручки від 

реалізації; 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
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Продовження табл. 2.8 

1 2 3 

 Z < 0 – підприємство є 

напівбанкрутом. 

х6 – відношення виручки від реалізації до валюти 

балансу. 

2. Модель Конана і Гольдера Z= -0,16×х1– 0,22×х2+ 0,87×х3+0,1×х4–0,24×х5 

х1 – відношення грошових коштів та дебіторської 

заборгованості до сукупних активів; 

х2 – відношення суми постійного капіталу до 

сукупних активів; 

х3 – відношення фінансових витрат до виручки від 

реалізації; 

х4 – відношення витрат на персонал до доданої 

вартості; 

х5 – відношення валового прибутку до позикового 

капіталу. 

3. Модель Таффлера і Тишоу 

Z > 0,3 – непогані довгострокові 

перспективи 

Z < 0,2 – банкрутство більше ніж 

можливо 

Z=0,53×х1+0,13×х2+0,18×х3+0,16×х4 

х1 – відношення операційного прибутку до 

короткострокових зобов̓язань; 

х2 – відношення оборотних активів до зобов̓язань; 

х3 – відношення короткострокових зобов ҆язань до 

суми активів; 

х4 – відношення виручки до суми активів. 

4. 

 

 

Модель Альтмана  

Z < 1,81 – імовірність 

банкрутства дуже висока; 

1,81 < Z < 2,77 – імовірність 

банкрутства висока;  

2,77 < Z < 2,99 – можлива 

імовірність банкрутства; 

Z ≥ 3 – дуже низька імовірність 

банкрутства 

Z =1,2×х1+1,4×х2+3,3×х3+0,6×х4+1×х5 

х1 – відношення суми чистих ліквідних активів до 

суми всіх активів підприємства; 

х2 – відношення чистого прибутку до суми всіх 

активів підприємства; 

х3 – відношення фінансового результату від 

звичайної діяльності до оподаткування до сукупних 

активів; 

х4 – відношення між власним і залученим капіталом; 

х5 – відношення виручки від реалізації продукції до 

сукупних активів. 

5. Модель Романа Лиса 

Z < 0,037 – імовірність 

банкрутства висока;  

Z > 0,037 – імовірність 

банкрутства низька 

Z=0,063×х1+0,092×х2+0,057×х3+0,001×х4 

х1 – відношення оборотного капіталу до активів; 

х2 – відношення операційного прибутку до активів; 

х3 – відношення нерозподіленого прибутку до 

активів; 

х4 – відношення власного до позикового капіталу. 

6. Модель Спрінгейта 

Z < 0,862 – підприємство є 

потенційним банкрутом 

Z=1,03×А+3,07×B+0,66×С+0,4×D 

A – відношення оборотних активів до суми всіх 

активів підприємства; 

B – відношення прибутку до оподаткування до 

сукупних активів; 

C – відношення прибутку до оподаткування до 

короткострокових зобов̓язань; 

D – оборотність активів. 

Примітка: згруповано автором на основі (Дорощук та Дащенко, 2014; Терещенко, 2003; 

Лігоненко та Ковальчук, 1998) 
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У табл. 2.9 представлена ймовірність затримки платежів підприємствами 

відповідно до моделі Конана і Гольдера. 

Таблиця 2.9  

Імовірність затримки платежів та банкрутства в залежності від значення Z 

(модель Конана і Гольдера) 

Z + 0,21 + 0,48 + 0,002 - 0,026 - 0,068 - 0,087 - 0,107 - 0,131 - 0,164 

P, % 100 90 80 70 50 40 30 20 10 

            Примітка: сформовано автором на основі (Лігоненко, 1998) 

 

Застосування вищезазначених моделей дискримінантного аналізу для 

оцінки банкрутства здійснено на прикладі підприємств машинобудування 

Запорізької області, серед яких ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Запорізький 

трансформаторний  завод», ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування», 

ПАТ «Запорізький механічний завод». 

Проведена оцінка ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Мотор 

Січ» протягом 2011-2016 рр. за допомогою зарубіжних та вітчизняних 

економіко-математичних моделей прогнозування банкрутства дає приблизно 

однакові результати (табл. 2.10). 

З табл. 2.10 видно, що у 2013 р. спостерігається чітка тенденція до 

погіршення значень у моделях Терещенка,  Конана і Гольдера, Таффлера і 

Тишоу, Романа Лиса. Протягом 2014-2015 рр. відбувається покращення 

значень, а найгірші значення за вищезазначеними моделями діагностики 

банкрутства припадають на 2016 р. 

Діагностика банкрутства за допомогою моделей Альтмана та Спрінгейта 

дає змогу стверджувати, що найгірші значення показників за цими моделями 

спостерігаються у 2014 р. та 2016 р. 

Отримані результати засвідчили низьку імовірність банкрутства 

ПАТ «Мотор Січ» протягом усього досліджуваного періоду (Корженевська, 

2016a, с. 110). Необхідно відмітити суттєве погіршення стану підприємства 

починаючи з 2013 р., що насамперед пов ҆язано з економічною кризою, 
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політичною нестабільністю та воєнними подіями в країні. У 2015 р. 

спостерігається покращення ситуації, проте вже у 2016 р. стан підприємства 

погіршився. 

  Таблиця 2.10 

Оцінка стану підприємства ПАТ «Мотор Січ» за допомогою використання 

зарубіжних та вітчизняних дискримінантних моделей діагностики банкрутства 

Назва 

моделі 

Модель  

Терещенка 

Модель 

Конана 

 і 

Гольдера 

 

Модель  

Таффлера  

і Тишоу 

 

5-

факторна  

модель 

Альтмана 

Модель 

Романа 

Лиса 

Модель  

Спрінгейта 

2011 р. 4,28 - 0,36 0,86 3,23 0,10 2,32 

2012 р. 5,12 - 0,40 1,08 3,76 0,10 2,58 

2013 р. 3,78 - 0,38 0,93 3,37 0,09 2,05 

2014 р. 3,91 - 0,40 0,99 3,06 0,10 1,83 

2015 р. 5,09 - 0,52 1,13 3,71 0,11 2,36 

2016 р. 3,91 - 0,31 0,75 2,72 0,10 1,64 

Норма Z > 2 

при 

 Z = -0,164  

P = 10 % 

Z > 0,3 – 

непогані 

перспективи; 

Z < 0,2 

банкрутство 

більш, ніж 

можливо 

Z ≥ 3 
Z > 

0,037 
Z > 0,862 

Примітка: розраховано автором за даними (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ») 

 

Проведена оцінка ймовірності банкрутства на прикладі підприємства 

ПАТ «Запоріжтрансформатор» протягом 2011-2016 рр. за допомогою 

зарубіжних та вітчизняних економіко-математичних моделей прогнозування 

банкрутства дає змогу говорити про неоднозначність отриманих результатів 

(табл. 2.11). 

За моделлю Таффлера і Тишоу підприємство ПАТ «Запорізький 

трансформаторний  завод» протягом 2011-2016 рр. має непогані довгострокові 

перспективи. Отримані значення за допомогою моделі Таффлера і Тишоу 

протягом 2014-2016 років свідчать про низьку імовірність банкрутства 

досліджуваного підприємства, що суперечить значенням інших моделей 
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імовірності банкрутства, зокрема моделі Терещенка, моделі Конана і Гольдера, 

5-факторної моделі Альтмана, моделі Романа Лиса та Спрінгейта. 

Таблиця 2.11 

Оцінка стану підприємства ПАТ «Запоріжтрансформатор» за допомогою 

використання зарубіжних та вітчизняних дискримінантних моделей 

діагностики банкрутства 

Назва 

моделі 

Модель  

Терещенка 

Модель 

Конана 

 і 

Гольдера 

 

Модель  

Таффлера  

і Тишоу 

 

5-

факторна  

модель 

Альтмана 

Модель 

Романа 

Лиса 

Модель  

Спрінгейта 

2011 р. 4,73 - 0,21 0,65 2,40 0,08 2,20 

2012 р. 4,52 - 0,19 0,65 2,32 0,08 2,17 

2013 р. 2,33 - 0,02 0,45 0,78 0,04 1,15 

2014 р. - 5,62 1,65 0,36 - 4,09 - 0,01 - 1,73 

2015 р. - 7,12 2,41 0,45 - 5,52 - 0,05 - 1,93 

2016 р. - 0,41 0,89 0,57 - 3,03 - 0,03 - 0,08 

Норма Z > 2 

при 

 Z = -0,164 

P = 10 % 

Z > 0,3 – 

непогані 

перспективи;

Z < 0,2 

банкрутство 

більш, ніж 

можливо 

Z ≥ 3 Z > 0,037 Z > 0,862 

Примітка: розраховано автором за даними (Офіційний сайт 

ПАТ «Запоріжтрансформатор»)  

 

Це пов ҆язано з тим, що при визначенні інтегрального показника у моделі 

Таффлера і Тишоу до уваги береться величина операційного прибутку, а в 

інших моделях використовуються також величини чистого прибутку, прибутку 

до оподаткування, нерозподіленого прибутку і постійного капіталу.  

Величина операційного прибутку підприємства ПАТ «Запорізький 

трансформаторний  завод» протягом 2011-2016 років має позитивне значення, а 

величини чистого прибутку (збитку), фінансового результату від звичайної 

діяльності до оподаткування, нерозподіленого прибутку, постійного капіталу 

протягом 2014-2016 рр. мають від̓ємні значення. 
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Саме тому, відповідно до моделей Терещенка, Конана і Гольдера, 

Альтмана, Романа Лиса та Спрінгейта у 2014-2016 рр. на підприємстві 

ПАТ «Запорізький трансформаторний завод» існує висока імовірність 

банкрутства, а відповідно до моделі Таффлера і Тишоу такої загрози немає. 

Окрім того, у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. спостерігається погіршення 

значень досліджуваних моделей та ще більше поглиблення кризи. У 2016 р. 

стан підприємства дещо покращився, хоча ймовірність банкрутства 

залишається високою. 

Протягом 2011-2012 рр. відповідно до моделі Конана і Гольдера існує 

низька імовірність банкрутства. Протягом 2011-2013 рр. відповідно до моделей 

Терещенка, Романа Лиса та Спрінгейта також існує низька імовірність 

банкрутства підприємства ПАТ «Запорізький трансформаторний завод», проте 

спостерігається тенденція до погіршення значень моделей, що в кінцевому 

підсумку призводить до фінансово-економічної кризи. 

Також слід констатувати, що значення отримані за моделлю Альтмана є 

більш критичними, ніж значення отримані за іншими моделями. Протягом 

всього досліджуваного періоду значення Z на досліджуваному підприємстві є 

незадовільним. 

Протягом 2011-2012 рр. імовірність банкрутства підприємства висока, а 

протягом 2013-2016 років імовірність дуже висока. Спостерігається чітка 

тенденція до погіршення протягом 2011-2015 рр., що вказує на високу 

імовірність банкрутства підприємства.  

Саме тому, використання моделі Альтмана при проведенні діагностики 

банкрутства на відміну від інших моделей дало б змогу набагато раніше 

прореагувати на виникнення кризових тенденцій у діяльності підприємства 

ПАТ «Запорізький трансформаторний  завод» і вжити ще на початку 2011 р. 

необхідні антикризові дії. 

Справа в тому, що у моделі Альтмана при розрахунку коефіцієнтів, що 

належать до інтегрального показника , окрім величини чистого прибутку 

(збитку), фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування , 
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використовуються також величини власного капіталу , власного оборотного 

капіталу, зобов̓язань та активів, які є найбільш інформативними при оцінці 

загрози банкрутства підприємства. 

Отже, можна зробити висновок, що якість моделі прогнозування 

банкрутства підприємства залежить, в першу чергу, від того які коефіцієнти 

включені до цієї моделі, а також які вагові значення присвоєні коефіцієнтам.  

Прогнозування банкрутства на прикладі підприємства ПАТ «Запорізький 

завод важкого кранобудування» (табл. 2.12) за допомогою моделі Таффлера і 

Тишоу в 2011 р, 2013 р. та 2015-2016 рр. свідчить про низьку імовірність 

банкрутства досліджуваного підприємства (фактично отримане значення Z в 

2011 р. та 2013 р. більше 0,2, а в 2015 р. та 2016 р. – Z > 0,3). 

Таблиця 2.12  

Оцінка прогнозування кризового рівня підприємства ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування» за допомогою використання зарубіжних та 

вітчизняних дискримінантних моделей діагностики банкрутства 

Назва 

моделі 

Модель  

Терещенка 

Модель 

Конана 

 і 

Гольдера 

 

Модель 

Таффлера  

і Тишоу 

 

5-

факторна  

модель 

Альтмана 

Модель 

Романа 

Лиса 

Модель  

Спрінгейта 

2011 р. 0,36 0,06 0,23 0,55 0,01 0,66 

2012 р. 1,97 0,14 0,17 1,09 0,02 1,23 

2013 р. - 0,66 0,10 0,23 - 0,03 0,01 0,05 

2014 р. - 8,49 0,73 0,14 - 4,03 - 0,05 - 2,67 

2015 р. - 2,58 0,38 0,35 - 1,86 - 0,04 - 0,96 

2016 р. 2,89 0,23 0,65 0,90 - 0,01 1,10 

Норма Z > 2 

при 

 Z = -

0,164 P = 

10 % 

Z > 0,3 – 

непогані 

перспективи

; Z < 0,2 

банкрутство 

більш, ніж 

можливо 

Z ≥ 3 Z > 0,037 Z > 0,862 

Примітка: розраховано автором за даними (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування») 
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В 2012 р. та 2014 р. банкрутство підприємства ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування» відповідно до моделі Таффлера і Тишоу більш ніж 

можливо, оскільки Z < 0,2.  

Відповідно до моделей імовірності банкрутства Терещенка та Спрінгейта 

у 2011 р. та протягом 2013-2015 рр. існує висока ймовірність настання 

банкрутства досліджуваного підприємства. Покращення показників Z 

відповідно до вищеперерахованих моделей імовірності банкрутства 

спостерігається у 2012 р. та 2016 р. 

Відповідно до моделі ймовірності банкрутства Романа Лиса 

спостерігається висока ймовірність настання банкрутства досліджуваного 

підприємства протягом 2011-2016 рр. 

Відповідно до моделі Альтмана існує дуже висока ймовірність настання 

банкрутства підприємства ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування»  

протягом всього досліджуваного періоду. 

Отримані значення протягом 2011-2016 рр. за моделлю Конана і Гольдера 

вказують на високу загрозу банкрутства підприємства ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування». 

Отримання суперечливих результатів вкотре підтверджує те, що при 

проведенні оцінки загрози банкрутства підприємства недостатньо розрахувати 

коефіцієнти, до складу яких належить операційний прибуток, як, наприклад, у 

моделі Таффлера і Тишоу. 

Обов̓язково необхідно розраховувати також коефіцієнти, які містять 

величини нерозподіленого прибутку, власного капіталу, чистого прибутку 

(збитку) та фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування. 

Отримані результати пояснюються тим, що фінансовий результат 

підприємства від операційної діяльності в 2011 р., 2013 р., та протягом         

2015-2016 рр. має позитивне значення, а в 2012 р. та 2014 р. – навпаки від҆ємне 

значення. 
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Протягом 2011 р. та 2013-2015 рр. підприємство ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування» отримувало чисті збитки, і лише у 2012 р. та 2016 р. 

– чистий прибуток. 

Фінансовий результат до оподаткування підприємства «Запорізький завод 

важкого кранобудування» протягом 2011-2012 рр. та у 2016 р. має позитивне 

значення. 

Величина прибутку до оподаткування підприємства у 2012 р. значно 

підвищилася відповідно до величини 2011 р. Протягом 2013-2015 рр. 

фінансовий результат до оподаткування підприємства був від̓ємним.  

Оцінюючи загрозу банкрутства підприємства ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування» за допомогою зарубіжних моделей дискримінантного 

аналізу у 2016 р. необхідно стверджувати про суттєве покращення ситуації, 

хоча ймовірність банкрутства ще зберігається. 

Оцінка банкрутства за допомогою зарубіжних та вітчизняних економіко-

математичних моделей прогнозування на прикладі підприємства 

ПАТ «Запорізький механічний завод» представлена в табл. 2.13. 

Великі значення інтегрального показника відповідно до представлених 

моделей дискримінантного аналізу обумовлені, в першу чергу, тим, що до їх 

складу належать коефіцієнти, які містять величину поточних та довгострокових 

зобов̓язань, а зобов ҆язання досліджуваного підприємства складають зовсім 

незначну частку у структурі капіталу підприємства ПАТ «Запорізький 

механічний завод». 

Так, за аналізований період величина поточних та довгострокових 

зобов̓язань підприємства у загальній величині капіталу в середньому склала 

4,88 %. Окрім того , на підприємстві спостерігається чітка тенденція до 

зниження величини довгострокових зобов ҆язань протягом 2013-2016 рр. та 

величини поточних зобов̓язань протягом 2013-2014 рр. 

З огляду на вищезазначене, застосування моделей дискримінантного 

аналізу є недостатнім для надання повної оцінки ймовірності банкрутства 
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підприємства ПАТ «Запорізький механічний завод». Необхідно проводити 

поглиблений та всебічний аналіз економічної діяльності даного підприємства. 

Таблиця 2.13  

Оцінка прогнозування кризового рівня підприємства ПАТ «Запорізький 

механічний завод» за допомогою використання зарубіжних та вітчизняних 

дискримінантних моделей діагностики банкрутства 

Назва 

моделі 

Модель  

Терещенка 

Модель 

Конана 

 і Гольдера 

 

Модель 

Таффлера  

і Тишоу 

 

5-

факторна  

модель 

Альтмана 

Модель 

Романа 

Лиса 

Модель  

Спрінгейта 

2011 р. 6,98 - 1,35 3,33 24,88 0,08 3,08 

2012 р. 2,71 - 0,41 0,73 8,34 0,05 0,77 

2013 р. 4,54 - 0,41 1,49 8,90 0,05 0,63 

2014 р. 15,15 - 1,15 3,75 19,85 0,12 2,77 

2015 р. 6,03 - 0,90 2,34 13,47 0,12 1,52 

2016 р. 10,27 - 0,67 2,76 12,85 0,13 1,49 

Норма Z > 2 

при  

Z = -0,164 

P = 10 % 

 Z > 0,3 – 

непогані 

перспективи;

Z < 0,2 

банкрутство 

більш, ніж 

можливо) 

Z ≥ 3 Z > 0,037 Z > 0,862 

Примітка: розраховано автором за даними (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький 

механічний завод»)  

 

Недостатньо результатів, отриманих за розрахунками за моделями 

Альтмана, Конана і Гольдера, Романа Лиса, Спрінгейта, Таффлера і Тишоу, 

Терещенка. 

Так, наприклад, прогнозування банкрутства на прикладі підприємства 

ПАТ «Запорізький механічний завод» протягом 2011-2016 рр. за допомогою 

моделі Терещенка та моделі Конана і Гольдера свідчить про низьку імовірність 

його банкрутства. 

Істотне зростання загального показника за моделлю Терещенка у 2014 р. 

та 2016 р. пов̓язане із зростанням величини одержаних векселів. 
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Проведена оцінка банкрутства підприємства за допомогою моделі 

Таффлера і Тишоу свідчить про непогані перспективи підприємства протягом 

2011-2016 років. Найнижче значення показника у моделі Таффлера і Тишоу, так 

само як і в моделях Терещенка, Альтмана та Романа Лиса припадає на 2012 р. 

Аналіз банкрутства за допомогою моделі Альтмана засвідчує невисоку 

ймовірність банкрутства підприємства протягом досліджуваного періоду. 

Відповідно до моделі Романа Лиса ймовірність банкрутства підприємства 

протягом 2011-2016 рр. є також низькою. Починаючи з 2014 р. значення 

загального показника підвищилося , що здебільшого пов ҆язано із зростанням 

величини оборотного капіталу, нерозподіленого прибутку, а також зменшенням 

загальної величини активів підприємства. 

Отримані результати за моделлю Спрінгейта дають змогу констатувати 

наступне – у 2012 р. та  2013 р. значення інтегрального показника є меншими за 

0,862, що підвищує ризик банкрутства підприємства. Починаючи з 2014 р. 

значення загального показника покращилися. 

Аналіз показав, що застосування існуючих зарубіжних та вітчизняних 

моделей діагностики банкрутства (табл. 2.14) не дозволяє відслідковувати 

наявність внутрішніх негативних процесів у діяльності підприємств 

машинобудування, та не завжди дає однозначні результати.  

Впровадження зарубіжних моделей діагностики банкрутства у практику 

вітчизняних підприємств виявляється не завжди коректним через галузеві 

відмінності, суттєві відмінності у структурах економіки нашої країни та 

іноземних країн, невідповідність звітності вітчизняних підприємств їх 

фактичному стану. 

До основних проблем вітчизняних машинобудівних підприємств, які 

обумовлюють появу кризових явищ належать невисокий рівень впровадження 

технологій та інноваційних розробок, недостатність завантаження виробничих 

потужностей, неефективна структура інвестиційних джерел, недостатня 

державна підтримка, неефективне законодавче поле, високий рівень корупції, 

постійне зростання цін на сировину тощо (Корженевська, 2016a). 
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Таблиця 2.14 

Оцінювання стану підприємств машинобудування Запорізької області  

за допомогою моделей діагностики банкрутства 

 

Примітка: складено автором за даними (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»; Офіційний 

сайт ПАТ «Запоріжтрансформатор»; Офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування»; Офіційний сайт ПАТ «Запорізький механічний завод»)  

 

Окрім того, використання зарубіжних моделей прогнозування 

банкрутства, на жаль, не дозволяє відслідковувати наявність внутрішніх 

негативних процесів у діяльності підприємств машинобудування. 
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Модель 
Терещенка 2011-2016 рр. 

2011-2013 рр. 

2011 рр. 

2011-2016 рр. 
2012 рр. 

2013-2015 рр. 

2014-2016 рр. 2016 рр. 

Модель Конана і 
Гольдера 

2011-2016 рр. 
2011-2013 рр. 

2011-2016 рр. 2011-2016 рр. 
2014-2016 рр. 

Модель Таффлера 
і Тишоу 

2011-2016 рр. 2011-2016 рр. 

2011 р. 

2011-2016 рр. 

2012 р. 

2013 р. 

2014 р. 

2015-2016 рр. 
5-факторна 
модель Альтмана 2011-2016 рр. 

2011-2012 рр. 
2011-2016 рр. 2011-2016 рр. 

2013-2016 рр. 

Модель Романа 
Лиса 2011-2016 рр. 

2011-2013 рр. 
2011-2016 рр. 2011-2016 рр. 

2014-2016 рр. 

 
Модель 
Спрінгейта 2011-2016 рр. 

2011-2013 рр. 

2011 р. 2011 р. 

2012 р. 
2012-2013 рр. 

2013-2015 рр. 

2014-2016 рр. 2016 р. 2014-2016 рр. 
 
Модель Бівера 

2011-2016 рр. 
2011-2013 рр. 

2011 р. 

2011-2016 рр. 
2012 р. 

2013-2015 рр. 
2014-2016 рр. 

2016 р. 
 

 
 

Низька ймовірність банкрутства 
 

Можлива ймовірність банкрутства 

  

 

  

 

Висока ймовірність банкрутства 
 

Дуже висока ймовірність банкрутства  

   Суперечливість результатів 
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До систем неформальних критеріїв у діагностиці банкрутства належить 

метод А-рахунку для виявлення банкрутства Дж. Аргенті, тест Т. Скоуна, тест 

компанії Ernst and Young (Дорощук та Дащенко, 2014). 

Реалізація функцій антикризового управління можлива через здійснення 

систематичного аналізу результатів економічної діяльності, проведення оцінки 

стану використання наявних економічних ресурсів та фінансово-економічного 

стану підприємства (Череп та Корженевська, 2017a, с. 180).  

Результати економічної діяльності формуються як наслідок проведення 

різних видів діяльності: операційної, інвестиційної, фінансової. У межах цих 

видів можуть виокремлюватися підвиди, кожен з яких має власні результати.  

Наприклад, у складі операційного управління доречно розглядати 

результати виробничої, збутової та маркетингової діяльності; у складі 

фінансового управління – результати здійснення різних видів фінансових 

операцій, у складі інвестиційного управління – результати здійснення 

інвестиційної діяльності у сфері реальних і фінансових інвестицій тощо.  

Економічні результати діяльності підприємства мають розглядатися не 

тільки як обсягові характеристики, а й як фінансові результати – обсяг 

прибутку або збитку, який формується внаслідок здійснення відповідного виду 

діяльності (Лігоненко, 2013, с. 11). 

Передумовами отримання фінансово-економічних результатів є 

сукупність традиційних (мінерально-сировинних, фінансових, матеріально-

технічних, трудових) та стратегічних ресурсів (інноваційних, інтелектуальних, 

інформаційних, організаційних) а також здатностей, компетенцій та 

можливостей щодо їх ефективного використання, що у сукупності визначає 

ресурсний потенціал підприємства, кумулятивний ефект якого полягає у 

взаємозв’язку між елементами стратегічних та традиційних ресурсів, який 

приводить до досягнення більших результатів, ніж у тих випадках, коли вони  

функціонують окремо (Іщенко, 2013, с. 31-32). 

Внаслідок проведення підприємством ефективної економічної діяльності 

та оптимального використання наявних ресурсів стає можливим забезпечення 
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зростання його цінності в майбутньому, досягнення фінансової рівноваги та 

підвищення конкурентоспроможності продукції. 

Оцінка ймовірності банкрутства здійснюється за допомогою коефіцієнтів 

майнового стану, ділової активності, ліквідності, платоспроможності, 

фінансової стійкості, грошових потоків тощо. 

Коефіцієнтний аналіз є найбільш поширеним видом аналізу. Проте він 

має ряд недоліків (рис 2.4). 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Недоліки коефіцієнтного методу оцінки  в антикризовому управлінні 

діяльністю підприємства 

Примітка: сформовано автором на основі (Корженевська, 2010)  

 

Використання економічних інструментів антикризового управління в 

діяльності підприємств машинобудування є надзвичайно важливим і повинне 

здійснюватися відповідно до конкретної ситуації. В різні проміжки часу 

можливе застосування різних економічних інструментів , або їх взаємне 

об̓єднання. В такому випадку під економічними інструментами буде розумітися 

взаємозалежна сукупність економічних засобів, які використовуються з метою 

оцінки імовірності настання кризи, її попередження, ідентифікації, локалізації, 

нейтралізації, подолання кризових наслідків з мінімальними втратами, 

запобігання банкрутству та ліквідації підприємства. 

Яскравим прикладом взаємозалежної сукупності економічних засобів є 

антикризова програма. Антикризова програма обов ҆язково повинна відповідати 

антикризовій стратегії підприємства та складатися відповідно до рівня 

поглиблення кризи. 

Недоліки оцінки рівня кризи на підприємстві за допомогою 

коефіцієнтного методу 

Неоднозначність найменувань 

коефіцієнтів підприємства 

Розбіжності у розрахунку коефіцієнтів, 

які мають одну й ту саму назву 

Застосування різної кількості 

коефіцієнтів 

 

Наявність різних груп коефіцієнтів 

фінансового стану підприємства 
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В межах проведення антикризової програми повинні виконуватися заходи 

тактичного і стратегічного спрямування – розробка стратегічних заходів 

зниження зовнішньої вразливості підприємства, випереджувальних планів 

щодо методів управління у кризовій ситуації, негайне впровадження 

запланованих практичних заходів у разі виникнення кризової ситуації. У 

випадку, коли підприємства віддають перевагу оздоровленню, схема розробки 

шляхів виходу з кризи приймає форму стратегії запобігання банкрутству.  

Продіус І.П. та Дорощук А.А. (2003, с. 64-65) під стратегією запобігання 

банкрутству розуміють детальний всебічний комплексний план, призначений 

для того, щоб забезпечити відновлення платоспроможності, усунення 

збитковості та підвищення стабільності підприємств на ринку. 

До базових  стратегій  запобігання банкрутства підприємства належать 

наступні (табл. 2.15): стратегія виживання (при низькому зовнішньому 

потенціалі та високому внутрішньому потенціалі); стратегія розвитку (при 

високому зовнішньому потенціалі та високому внутрішньому  

потенціалі); стратегія ліквідації  (при низькому зовнішньому  

потенціалі та низькому внутрішньому потенціалі); стратегія перепрофілювання  

(при низькому внутрішньому потенціалі та високому  

зовнішньому потенціалі). 

Після вибору базової стратегії здійснюється розробка функціональних 

стратегій за наступними функціями управління: виробництво, фінанси, 

маркетинг, персонал, науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські 

роботи, інвестиції (Дорощук та Дащенко, 2014, с. 120-125). 

У табл. 2.15 представлені основні стратегії запобігання банкрутства. 

Основна роль у системі антикризового управління підприємством 

відводиться широкому використанню внутрішніх механізмів фінансової 

стабілізації, які дозволяють знизити неплатоспроможність та залежність від 

позикового капіталу, забезпечити фінансову рівновагу та знизити ризик загрози 

банкрутства (Бланк, 1999). 
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Таблиця 2.15 

Зміст функціональних стратегій запобігання банкрутства  

Вид стратегії 
Стратегія 

виживання 

Стратегія 

ліквідації 

Стратегія 

перепрофіліювання 

Стратегія 

розвитку 

Виробництво 

Оптимізація 

діяльності, 

організація 

виробничого процесу 

Косметичний 

ремонт 

будинків, 

споруджень 

для вигідного 

продажу 

Зміна устаткування, 

налагодження 

виробничого процесу 

Відновлення 

парку 

устаткування, 

автоматизація, 

механізація, 

впровадження 

нових технологій 

Фінанси 

Внутрішнє 

фінансування, 

оптимізація 

платіжної 

дисципліни, 

погашення боргів 

Максимізація 

коштів, 

погашення 

боргів 

Зовнішнє 

фінансування, 

реструктуризація 

боргу 

Напрямок засобів 

на розвиток 

виробництва, 

реструктуризація 

боргу 

Маркетинг 
Збереження 

клієнтури, розробка 

допоміжних послуг 

Пошук 

покупців 

майна 

Дослідження потреб 

ринку на предмет 

розробки нових 

товарів 

Дослідження 

ринку, агресивна 

реклама 

Персонал 
Можливе звільнення 

з метою економії 

витрат 

Формування 

ліквідаційної 

комісії, 

звільнення 

персоналу 

Перекваліфікація, 

прийняття на працю 

працівників 

відповідної 

кваліфікації 

Підвищення 

кваліфікації, 

залучення 

творчих 

працівників 

НДККР 

Вдосконалення 

продукції, адаптація 

придбаної 

документації з 

виготовлення нової 

продукції до 

виробничого процесу 

Відсутні 

Розробка нових 

технологій, нової 

продукції, адаптація 

до виробничих умов 

Розробка нових 

технологій, нової 

продукції, 

Інвестиції 

Вкладення у 

відкриття 

високорентабельного 

виробництва 

Відсутні 

Вкладення в 

технології, розробку 

нової продукції, 

перекваліфікацію 

персоналу 

Вкладення в 

технології, 

розробку нової 

продукції, 

Примітка: подано автором на основі (Дорощук та Дащенко, 2014, с. 120-125) 

 

Різновидом планування підприємства є бюджетне планування або 

бюджетування. Бюджетування – це розподілена система погодженого 

управління діяльністю підрозділів підприємства, яка базується на системі 

кошторисів доходів і витрат (Ансофф, 1989). 

В якості системи спостереження за діяльністю підприємства доцільно 

виділити контролінг. Контролінг – це спеціально сконструйована на основі 

інтеграції традиційних методів обліку і аналізу, нормування, планування, 



125 

 

прийняття рішень, контролю та управління в їх єдності систему, яка забезпечує 

отримання, обробку та узагальнення інформації про діяльність підприємства 

(Майер, 1993). 

До інструментів контролінгу відносяться, з одного боку, технологія 

отримання управлінської інформації та прийняття рішень (бюджетування, 

моделювання, регулювання, ціноутворення), а з іншого боку – аналітичні 

(фінансово-економічні) розрахунки, зорієнтовані на прийняття управлінських 

рішень (використання методу «директ кост » або сум покриття , аналіз точки 

беззбитковості, формування основних підконтрольних показників , аналіз 

результатів по відхиленнях , визначення взаємозв ҆язку і залежності між 

показниками обсяг виробництва, витрати і прибуток). 

Одним із засобів подолання платіжної кризи та запобігання банкрутству 

підприємства є санація. Термін «санація» походить від латинського «sanare» і 

перекладається як оздоровлення або видужання. Санація – це комплекс 

послідовних взаємопов ҆язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-

технічного,організаційного та соціального характеру , спрямованих на 

виведення суб҆єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення ним 

прибутковості та конкурентоспроможності (Скібіцька та ін., 2014, c. 444). 

Відповідно до закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» № 2343-XII від від 14.05.1992 р., 

санація боржника до порушення справи про банкрутство – це система заходів 

щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати 

засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений 

управляти майном) боржника, кредитор боржника, інші особи з метою 

запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-

господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-

економічних, правових заходів відповідно до законодавства до порушення 

провадження у справі про банкрутство. 

Залежно від глибини кризи підприємства й умов надання йому зовнішньої 

допомоги, розрізняють два види санації – без зміни статусу юридичної особи 
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підприємства, що підлягає санації та зі зміною статусу юридичної особи 

підприємства, що підлягає санації.  

 Серед форм санації підприємства, в основі якої лежить реорганізація 

боргу, слід виділити наступні: погашення боргу підприємства за рахунок 

коштів бюджету; погашення боргу підприємства за рахунок цільового 

банківського кредиту; переведення боргу на іншу юридичну особу; випуск 

облігацій під гарантію санатора (Дорощук та Дащенко, 2014, с. 190-194). 

Санація підприємства, спрямована на його реорганізацію носить такі 

форми: злиття; поглинання; поділ; перетворення у відкрите акціонерне 

товариство; передача в оренду; приватизація. 

Реструктуризація підприємства – це здійснення організаційно-

економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну його 

структури, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, 

здатних привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення 

випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності 

виробництва (Дорощук та Дащенко, 2014, с. 153). 

Реінжиніринг – це фундаментальне переосмислення бізнес-процесів 

підприємства для досягнення істотних покращень у таких ключових для 

сучасного бізнесу показниках результативності як витрати, якість, рівень 

обслуговування та оперативність (Таранюк, 2011). 

З метою ефективного управління та покращення роботи підприємств 

машинобудування управлінський персонал може використовувати різноманітні 

економічні інструменти антикризового управління, оптимально поєднуючи їх 

між собою. Таким способом, з урахуванням рівня кризового стану підприємства 

можуть створюватися сучасні економічні інструменти антикризового 

управління нового покоління. 

Приймаючи рішення про використання економічних інструментів 

антикризового управління необхідно співвідносити витрати на використання 

таких інструментів та вигоди (переваги) від впровадження їх у практичну 

діяльність машинобудівних підприємств. 
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2.3. Обґрунтування доцільності використання економічних 

інструментів антикризового управління діяльністю підприємств 

машинобудування 

 

В сучасних умовах кризового стану, в якому опинилася Україна, 

особливого значення набувають рішення, пов’язані з пошуком нових підходів 

до підвищення ефективності діяльності підприємств машинобудування, 

створення умов їх стійкого фінансово-економічного розвитку.  

Використання економічних інструментів в системі антикризового 

управління діяльністю підприємств машинобудування дасть змогу своєчасно 

оцінити фінансово-економічний стан, виявити існуючі проблеми та прийняти 

необхідні рішення щодо їх якнайкращого вирішення.  

В економічній літературі існує велика кількість багатокритеріальних 

моделей оцінки імовірності банкрутства, моделей рейтингової оцінки 

імовірності банкрутства, моделей дискримінантного аналізу, неформальних 

критеріїв в діагностиці банкрутства. 

Як засвідчили проведені у підрозділі 2.2 розрахунки неоднозначність 

отриманих результатів за вітчизняними та зарубіжними моделями оцінки 

банкрутства напряму залежить від показників, які входять до складу моделей, 

розроблених вітчизняними та зарубіжними науковцями. Необхідно всебічно 

оцінювати стан підприємства, що дозволить уникнути існуючих розбіжностей. 

Потрібно обирати такі показники, які є найбільш важливими з метою 

всебічного оцінювання підприємства. Автором рекомендовано проводити 

експрес-діагностику діяльності підприємств машинобудування, яка включає 

наступні найважливіші коефіцієнти: Кп – коефіцієнт покриття; Кн – коефіцієнт 

незалежності; Кра – коефіцієнт рентабельності активів; Топ – тривалість 

операційного циклу; ОАвок – коефіцієнт забезпеченості оборотних активів 

ВОК; Роп – операційна рентабельність; Кпква – коефіцієнт співвідношення 

перманентного капіталу до виробничих активів (табл. 2.16). 

До складу вищезазначених показників входять величини оборотного 

капіталу, власного капіталу, власного оборотного капіталу, зобов̓язань, 
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собівартості, чистого доходу, товарно-матеріальних запасів, основних засобів, 

операційного прибутку, чистого прибутку (збитку) та фінансового результату 

від звичайної діяльності до оподаткування, що дозволяє усунути розбіжності в 

розрахунках, які виникають при проведенні прогнозування банкрутства 

підприємств машинобудування за допомогою зарубіжних моделей (Череп та 

Корженевська, 2017b). 

Таблиця 2.16  

Показники експрес-діагностики діяльності підприємств машинобудування 

Позначення Найменування Сутність 

Кп 
Коефіцієнт 

покриття 

Є одним з найважливіших показників діагностики 

кризового стану, оскільки показує яка частина поточної 

заборгованості підприємства може бути погашена за 

рахунок поточних активів підприємства на дату складання 

балансу, (на відміну від коефіцієнтів абсолютної та 

поточної платоспроможності є основою для прогнозування 

платоспроможності на перспективу) 

Кн 
Коефіцієнт 

незалежності 

Показує частку власних коштів, вкладених у майно 

підприємства 

Кра 

Коефіцієнт 

рентабельності 

активів 

Показує скільки підприємство отримало прибутку на 

кожну вкладену гривню у активи 

Топ 

Тривалість 

операційного 

циклу 

Відображає період часу між придбанням товарно-

матеріальних запасів для здійснення господарської 

діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої 

з них продукції, включає період обороту товарно-

матеріальних запасів та період обороту дебіторської 

заборгованості  

ОАвок 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

оборотних 

активів ВОК 

Показує яка частина оборотних активів фінансується за 

рахунок власного оборотного капіталу 

Роп 

Коефіцієнт 

операційної 

рентабельності 

Показує частку прибутку від операційної діяльності в 

загальному обсязі чистого доходу підприємства  

Кпква 

Коефіцієнт 

співвідношення 

перманентного 

капіталу до 

виробничих 

активів 

Показує у скільки разів величина власного оборотного 

капіталу та довгострокового залученого капіталу 

перевищує вкладення капіталу в основні засоби та 

виробничі запаси  

 

Примітка: розроблено автором 

 

Використання запропонованого показника співвідношення 

перманентного капіталу та виробничих активів в системі експрес-діагностики 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8
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діяльності підприємств машинобудування дозволить покращити ефективність 

використання наявних ресурсів та підвищити їх фінансову стійкість. 

Серед коефіцієнтів експрес-діагностики діяльності підприємств 

машинобудування є коефіцієнти, які містять величину власного оборотного 

капіталу (коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним 

капіталом та коефіцієнт співвідношення перманентного капіталу до 

виробничих активів).  

У більшості наукових праць величина власного оборотного капіталу 

(ВОК) розраховується як різниця між оборотним капіталом та поточними 

зобов’язаннями. Такий розрахунок запропонований у методичних рекомендаціях 

щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних 

товариств та підприємств – емітентів облігацій (крім комерційних банків) 

відповідно до протоколу засідання Аудиторської палати України від 

23.02.2001 р. № 99. У цих рекомендаціях власний оборотний капітал 

ототожнюється з чистим оборотним капіталом. 

Так, наприклад коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 

засобами, відповідно до цих рекомендацій, розраховується як відношення 

величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів 

підприємства. 

У листі Міністерства доходів і зборів України від 05.06.2013 р. 

N 7017/7/99-99-11-02-03-17 «Про направлення доопрацьованих Методичних 

рекомендацій» власний оборотний капітал визначається як різниця власного 

капіталу підприємства (сума за розділом I пасиву балансу (рядок 1495) форми 

N 1 або N 1-к) та необоротних активів (НА, сума за розділом I активу балансу 

(рядок 1095)). Перманентний капітал визначається як сума власного оборотного 

капіталу та довгостроково залученого капіталу (рядок 1595 балансу). 

З найменування терміну випливає, що ВОК – це величина власних джерел 

коштів, інвестованих в оборотний капітал підприємства. Отже, ВОК не може 

включати в себе довгострокові зобов’язання і забезпечення (р. 1595)  відповідно 

до нової форми балансу або забезпечення наступних витрат і платежів (р. 430) 
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та довгострокові зобов’язання (р. 480) відповідно до старої форми балансу, 

тобто (формули 2.2-2.3):  

 

р. 260 – р. 620 = р. 380 + р. 430 + р. 480 + р. 630 – р. 080 – р. 270,     (2.2) 

або 

р. 1195 – р. 1695 = р. 1495 + р. 1595 + р. 1700 + р. 1800 – р. 1095 – р. 1200   (2.3) 

 

Окрім того, відповідно до нової форми балансу оборотні активи (р. 1195) 

включають в себе витрати майбутніх періодів (р. 1170), а поточні зобов’язання і 

забезпечення (р. 1695) включають доходи майбутніх періодів (р. 1665), а 

відповідно до старої форми балансу витрати (р. 270) і доходи майбутніх 

періодів (р. 630) не включаються до загальної величини оборотних активів та 

поточних зобов’язань.  

Відповідно до «Методичних рекомендацій по заповненню форм 

фінансової звітності», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 

28.03.2013 р. № 433, у статті «Витрати майбутніх періодів» відображаються 

витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, 

але належать до наступних звітних періодів. У статті «Доходи майбутніх 

періодів» відображаються доходи, отримані протягом поточного або 

попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. 

Рядок «Довгострокові зобов’язання і забезпечення» (р. 1595)  відповідно 

до нової форми балансу або «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

(р. 430) та «Довгострокові зобов’язання» (р. 480) відповідно до старої форми 

балансу, є більш деталізованим. 

Рядок «Довгострокові зобов’язання і забезпечення» (р. 1595)  об’єднує 

такі рядки, як: «Відстрочені податкові зобов'язання», «Пенсійні зобов'язання», 

«Довгострокові кредити банків», «Інші довгострокові зобов'язання», 

«Довгострокові забезпечення», «Довгострокові забезпечення виплат 

персоналу», «Цільове фінансування», «Благодійна допомога», «Страхові 
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резерви», «Інвестиційні контракти», «Призовий фонд», «Резерв на виплату 

джек-поту». 

Відповідно до «Методичних рекомендацій по заповненню форм 

фінансової звітності», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 

28.03.2013 р. № 433, у статті «Відстрочені податкові зобов'язання» наводиться 

сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах. У статті 

«Пенсійні зобов'язання» наводиться сума довгострокових зобов'язань, 

пов'язаних з виплатами по закінченні трудової діяльності. У статті 

«Довгострокові кредити банків» наводиться сума заборгованості підприємства 

банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням. У 

статті «Інші довгострокові зобов'язання» наводиться сума довгострокової 

заборгованості підприємства, не включена в інші статті, в яких розкривається 

інформація про довгострокові зобов'язання, зокрема зобов'язання із залучення 

позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки. 

У статті «Довгострокові забезпечення» відображаються нараховані у 

звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх 

відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), розмір яких на дату складання 

балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок. 

У разі якщо сума довгострокових виплат персоналу може бути визнана 

суттєвою, така інформація наводиться у додатковій статті «Довгострокові 

забезпечення витрат персоналу». У статті «Цільове фінансування» наводиться 

сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які 

отримані з бюджету та з інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від 

оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств. У 

статті «Благодійна допомога» наводиться залишок коштів (вартість товарів, 

робіт, послуг), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до 

законодавства звільняються від оподаткування податком на додану вартість.  

Висвітлення сутності основних статей балансової моделі дає змогу дійти 

висновку, що величина, що дорівнює різниці між оборотним капіталом та 

поточними зобов’язаннями – це чистий оборотний капітал (ЧОК). А величина, 



132 

 

що дорівнює різниці між власним капіталом підприємства та необоротними 

активами – це власний оборотний капітал (ВОК). 

В умовах ринку успішне функціонування будь-якого підприємства 

залежить від рівня стійкості його фінансового стану. Кожне підприємство 

повинне визначити власну межу фінансової стійкості, оскільки недостатня 

фінансова стійкість може призвести до його неплатоспроможності, а 

надлишкова – сприятиме формуванню надлишкових запасів та резервів. 

Фінансово стійке підприємство має переваги при отриманні кредитів, залученні 

інвестицій, при виборі контрагентів, підборі кваліфікаційного персоналу 

(Корженевська, 2010с). 

Фінансова стійкість забезпечує вільне маневрування грошовими 

коштами, та завдяки їх ефективному використанні сприяє безперервному 

процесу виробництва і реалізації продукції (Слободян, 2014). 

Запропонований коефіцієнт співвідношення перманентного капіталу до 

виробничих активів є показником фінансової стійкості. Він показує у скільки 

разів величина власного оборотного капіталу та довгострокового залученого 

капіталу (перманентного капіталу) перевищує вкладення капіталу в основні 

засоби та виробничі запаси (виробничі активи). 

Очевидно, що вкладення капіталу у виробничі активи не повинні 

перевищувати величини перманентного капіталу. Тобто, чим вищий показник, 

тим більш фінансово стійким є підприємство. 

На основі запропонованого показника на рис. 2.5 побудовано 

детерміновану факторну модель достатності перманентного капіталу для 

забезпечення виробничих активів підприємств машинобудування (Череп та 

Корженевська, 2017b). 

Детермінована факторна модель достатності перманентного капіталу для 

забезпечення виробничих активів підприємств машинобудування дозволяє 

підвищити економічну стійкість підприємств через управління процесом 

розміщення власного оборотного капіталу та довгострокових джерел коштів у 

виробничих активах. 
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З метою більш поглибленої діагностики коефіцієнт співвідношення 

перманентного капіталу та виробничих активів можна досліджувати, 

представивши його у вигляді кратної двохфакторної моделі (формула 2.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2.5. Детермінована факторна модель достатності перманентного 

капіталу для забезпечення виробничих активів підприємств 

Примітка: удосконалено автором 

 

                                                       Кп.к./в.а = ПК / ВА                                              (2.4) 

 

де ПК – перманентний капітал; 

ВА – виробничі активи. 

Дану кратну модель можна перетворити з використанням різних прийомів 

розбиття загального показника на економічні, фінансові та виробничі фактори, 

які будуть виступати об’єктом у більш детальному аналізі величини 

коефіцієнта співвідношення перманентного капіталу та виробничих активів. 

Моделюючи чисельник та знаменник як адитивні багатофакторні моделі, можна 

виділити з двох комплексних факторів вихідної моделі багато часткових 

факторів. 
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Що стосується впливу фактора собівартості на фінансову стійкість, то її 

вплив є неоднозначним. Вцілому, зростання повної собівартості підвищує 

матеріальні витрати, і, як наслідок, знижується здатність підприємства 

покривати витрати власними засобами. Підприємство залучає короткострокові 

кредити. 

Для нормальної фінансової стійкості величина залучених 

короткострокових кредитів не повинна перевищувати сумарної вартості 

виробничих запасів. У той же час внаслідок зростання величини активних 

розрахунків можливе покриття деякої частки короткострокової заборгованості 

підприємства. 
 

Таким чином, управляти фінансовою стійкістю через управління 

процесом розміщення власного оборотного капіталу та довгострокових джерел 

коштів у виробничих активах підприємства можна за допомогою часткових 

показників, які мають найбільший вплив на результативний.  

Застосування рекомендованої експрес-діагностики діяльності (табл. 2.17) 

знайшло практичне використання на підприємствах машинобудування 

Запорізької області таких, як ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Запоріжтрансформатор», 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» і ПАТ «Запорізький 

механічний завод» (Додаток Е). 

Проведена експрес-діагностика діяльності підприємств машинобудування 

Запорізької області протягом 2011-2016 рр. як один з важливих етапів 

загального оцінювання рівня кризи показала, що на досліджуваних 

підприємствах спостерігалася негативна тенденція до зниження показника 

незалежності (Череп та Корженевська, 2017b). 

Дослідження діяльності підприємства ПАТ «Мотор Січ» протягом  2011-

2016 рр. свідчить в цілому про задовільний фінансовий стан підприємства. Однак, 

слід говорити про наявність негативної тенденції до підвищення тривалості 

операційного циклу підприємства протягом всього досліджуваного періоду. 

Результати експрес-діагностики діяльності підприємства 

ПАТ «Запорізький трансформаторний  завод» свідчать про наявність чіткої 
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негативної тенденціі до погіршення всіх основних показників діяльності 

підприємства ПАТ «Запорізький трансформаторний  завод» протягом 2011-

2015 рр. Підприємство характеризується кризовим станом та низьким рівнем 

фінансової стійкості, проте слід відмітити покращення ситуації у 2016 р. 

Таблиця 2.17  

Експрес-діагностика діяльності підприємств машинобудування 

Запорізької області протягом 2011-2016 рр. 

Коефіцієнти Кп Кн Кра Топ ОАвок Роп Кпква 

ПАТ «Мотор Січ» 

2011 р. 2,29 0,62 25,14 442 0,46 36,03 0,61 

2012 р. 3,04 0,70 26,71 461 0,56 39,85 0,69 

2013 р. 3,75 0,72 16,58 479 0,55 26,78 0,63 

2014 р. 3,24 0,68 14,29 539 0,52 36,98 0,63 

2015 р. 3,05 0,71 23,07 691 0,59 43,06 0,61 

2016 р. 3,45 0,66 11,58 1137 0,54 34,97 0,68 

ПАТ «Запоріжтрансформатор» 

2011 р. 0,79 0,28 31,49 193 - 0,34 37,07 - 0,55 

2012 р. 0,75 0,25 30,31 198 - 0,36 35,68 - 0,51 

2013 р. 0,47 0,10 11,29 251 - 1,22 24,90 - 1,43 

2014 р. 0,24 - 0,47 - 63,19 356 - 3,28 11,96 - 3,14 

2015 р. 0,17 - 1,18 - 71,86 416 - 4,87 1,11 - 5,52 

2016 р. 0,20 - 1,30 - 23,18 269 - 4,10 35,52 - 4,57 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

2011 р. 1,03 0,06 0,99 228 - 1,32 3,68 0,02 

2012 р. 0,79 0,09 15,52 278 - 1,82 - 2,71 - 0,10 

2013 р. 0,47 0,01 - 8,91 160 - 4,08 3,15 - 0,25 

2014 р. 0,30 - 0,79 - 77,18 165 - 7,45 - 21,88 - 0,63 

2015 р. 0,41 - 1,00 - 35,86 152 - 6,71 24,63 - 0,48 

2016 р. 0,72 - 0,91 8,92 119 - 5,23 34,45 - 0,15 

ПАТ «Запорізький механічний завод» 

2011 р. 11,87 0,98 7,70 243 0,90 19,47 0,33 

2012 р. 3,77 0,93 2,98 279 0,68 10,44 0,26 

2013 р. 3,06 0,93 2,50 277 0,64 54,25 0,19 

2014 р. 24,79 0,97 5,82 315 0,94 12,55 2,54 

2015 р. 14,75 0,95 3,59 302 0,93 6,27 3,03 

2016 р. 18,70 0,95 2,14 325 0,95 5,82 3,52 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»; 

Офіційний сайт ПАТ «Запоріжтрансформатор»; Офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування»; Офіційний сайт ПАТ «Запорізький механічний завод»)  

 

Проведена експрес-діагностика діяльності підприємства 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» протягом 2011-2016 рр. 

вказує на порушення його фінансової стійкості. Протягом 2013-2015 рр. 
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підприємство є збитковим, а найгірші значення основних показників діяльності 

припадають на 2014 р. У 2016 р. відмічається покращення економічної ситуації. 

Проведена експрес-діагностика діяльності підприємства 

ПАТ «Запорізький механічний завод» протягом 2011-2016 рр. свідчить про його 

незадовільну тенденцію до погіршення фінансового стану. Слід відмітити 

суттєві відхилення отриманих значень коефіцієнту покриття та коефіцієнту 

незалежності від нормативних значень. 

На підприємствах ПАТ «Запоріжтрансформатор» та ПАТ «Запорізький 

завод важкого кранобудування» показник співвідношення перманентного 

капіталу та виробничих активів має від’ємне значення, що є свідченням 

кризового стану підприємств, підвищення ризику банкрутства та вказує на 

недостатність перманентного капіталу для забезпечення виробничих активів. 

У разі наявності кризи на підприємствах, або високої ймовірності її появи 

у майбутньому , обов̓язково потрібно проводити поглиблену діагностику 

діяльності з метою уточнення рівня кризи, детально аналізувати головні 

причини, які призвели або можуть привести до виникнення кризи, а також 

прогнозувати майбутні втрати підприємства.  

Поглиблена діагностика діяльності проведена на прикладі вітчизняного 

підприємства ПАТ «Мотор Січ». Результати аналізу представлені в додатках до 

дисертації (додаток А, табл. А.1, табл. А.2, табл. А.3, табл. А.4, табл. А.5, 

табл. А.6, табл. А.7, табл. А.8, рис. А.1). 

Підприємство ПАТ «Мотор Січ» − одне з провідних у світі 

авіадвигунобудівних підприємств по розробці, виготовленню, випробуванню, 

супроводженню в експлуатації і ремонту сучасних авіаційних двигунів, 

реалізації газотурбінних приводів, запасних частин, товарів народного 

споживання. Найбільш пріоритетними напрямками діяльності підприємства є: 

удосконалення авіаційних двигунів, розробка нових двигунів, які призначені як 

для установки на нових літальних апаратах, так і для ремоторизації літальних 

апаратів, що вже експлуатуються; розробка, поставка, капітальний ремонт та 

модернізація вертольотів типу Мі-8Т і Мі-2, оснащення новими двигунами 
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ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Є серії та АІ-450М, освоєння ремонтів головних 

вертольотних редукторів; модернізація газотурбінних приводів та 

електростанцій, розробка нових видів наземної техніки розширеного діапазона 

потужностей; розвиток комплексної системи підтримки замовників та 

експлуатантів; розробка та реалізація маркетингових програм з метою 

розширення ринків збуту. 

Аналіз структури реалізованої продукції ПАТ «Мотор Січ» представлено 

на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Структура реалізованої продукції ПАТ «Мотор Січ»  

за 2011-2015 рр., % 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  

 

Дослідження структури реалізованої продукції підприємства свідчить про 

те, що найбільшу частку складає авіатехніка, зокрема серійні авіаційні двигуни, 

ремонтні авіаційні двигуни, поставка і модернізація вертольотної техніки. 

Основним джерелом надходження грошових коштів традиційно є 

виконання експортних контрактів по авіаційній та наземній техніці. Питома 

вага експорту в реалізованій продукції за 2011-2015 рр. в середньому становить 

93,6 % (рис. 2.7). 



138 

 

За період 2011-2015 рр. підприємством виконано в середньому 259 

контрактів на поставку серійних і ремонтних авіаційних двигунів, приводів та 

електростанцій. Додатково до виготовлення двигунів за аналізований період 

виконано в середньому 86 контрактів на поставку запасних частин.  
 

 

Рис. 2.7. Питома вага експорту в реалізованій продукції ПАТ «Мотор Січ» за 

2011-2015 рр., % 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  

 

Протягом 2011-2013 рр. спостерігається позитивна тенденція до 

зростання кількості експортних контрактів, а вже починаючи з 2013 р., на жаль, 

спостерігаєься негативна тенденція до зменшення кількості укладених 

контрактів. У 2015 р. кількість контрактів на поставку двигунів, приводів та 

електростанцій становила 194, що на 5 менше у порівнянні з 2011 р. 

Щодо реалізації товарів народного споживання протягом 2011-2013 рр. 

спостерігається зменшення обсягу реалізації з 105,4 млн. грн. у 2011 р. до 96,7 

млн. грн. у 2013 р. За період 2011-2015 рр. в середньому реалізовано 103,64 

млн. грн. (рис. 2.8).  
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Рис. 2.8. Реалізація товарів народного споживання підприємством 

ПАТ «Мотор Січ» за 2011-2015 рр., млн. грн. 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  

 

На розробку та підготовку до серійного випуску нових видів авіаційних 

виробів, продукції загальнотехнічного призначення і товарів народного 

споживання підприємство протягом 2011-2015 рр. витратило в середньому  

263,6 млн. грн. власних засобів, а з урахуванням витрат на придбання 

обладнання, виготовлення та доробку стендів, проведення науково-

дослідницьких робіт – 797,1 млн. грн. (рис. 2.9). 
 

 

Рис. 2.9. Обсяг витрат власних засобів ПАТ «Мотор Січ» на розробку і 

підготовку до випуску продукції за 2011-2015 рр., млн. грн.  

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)   
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Аналіз зміни величини необоротних та оборотних активів підприємства 

ПАТ «Мотор Січ» (табл. 2.18) за 2011-2015 рр. дає змогу стверджувати що, 

незважаючи на нарощування загальної величини майна підприємства за 

досліджуваний період, протягом 2012-2014 рр. спостерігається тенденція до 

поступового уповільнення приросту активів. Так, у 2012 р. в порівнянні з 

2011 р. загальна величина активів підприємства зросла на 2 347 444 тис. грн. 

(або на 28,69 %), а у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. загальна величина майна 

підвищилася на  4 494 013 тис. грн. (або на 28,02 %). 

Протягом 2012-2013 років спостерігається тенденція до зростання 

величини необоротних активів підприємства: у 2012 р. необоротні активи в 

порівнянні з 2011 р. зросли на 729701 тис. грн. (або на 28,69 %), а у 2013 р. в 

порівнянні з 2012 р. – аж на 1613527 тис. грн. (або на 49,29 %).  

Таблиця 2.18 

Аналіз зміни величини необоротних та оборотних активів підприємства 

ПАТ «Мотор Січ» за 2011-2015 рр. 

 

Показник 

Зміни величини активів 

абсолютні, тис. грн. у % до величини 

попереднього року 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2011 2012 2013 2014 

Необоротні 

активи 729701 1613527 484703 681331 128,69 149,29 109,92 112,68 

Оборотні 

активи 1580782 1018791 2433659 3811273 128,10 114,14 129,59 135,76 

Всього 

активів 2 347 444 2 583 387 2 927 538 4 494 013 128,69 124,53 122,33 128,02 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  

 

Оборотні активи підприємства у 2012 р. в порівнянні з 2011 р. зросли на 

1580782 тис. грн. (або на 28,10 %), а у 2013 р. в порівнянні з 2012 р. 

збільшилися на 1018791 тис. грн. (або на 14,14 %). 

Протягом 2014-2015 рр. помітно більшими темпами ніж необоротні 

активи зростали обсяги оборотних активів підприємства. Обсяг оборотних 

активів підприємства ПАТ «Мотор Січ» у 2014 р. в порівнянні з 2013 р. зріс на 

2433659 тис. грн.  (або на 29,59 %), а у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. – на 

3811273 тис. грн. (або на 35,76 %). Натомість обсяг необоротних активів у 



141 

 

2014 р. підвищився на 484703 тис. грн. (або на 9,92 %), а у 2015 р. – на 

681331 тис. грн.  (або на 12,68 %). 

В середньому за період 2011-2015 рр. питома вага оборотних активів в 

загальній величині майна підприємства становила – 67 %, а питома вага 

необоротних активів – відповідно 32 %. 

Загальна вартість джерел коштів (табл. 2.19), вкладених у майно 

підприємства, за аналізований період збільшувалася в більшій мірі за рахунок 

зростання власних коштів, що є позитивним явищем. У 2012, 2013 та 2015 рр. 

величина власних коштів зростала швидшими темпами ніж зростали 

зобов̓язання підприємства. 

У 2014 р. в порівнянні з 2013 р. зобов̓язання підприємства зросли аж на 1 

378 197 тис. грн. (або на 37,13 %), що свідчить про реагування підприємства на 

прояви економічної кризи та воєнно-політичний конфлікт з Росією. У 2015 р. в 

порівнянні з 2014 р. величина зобов҆язань також підвищилася –  на 867 273 тис. 

грн.  (або на 17,04 %). 

Таблиця 2.19 

Аналіз зміни величини капіталу та зобов̓язань підприємства ПАТ «Мотор Січ» 

за 2011-2015 рр. 

 

Статті 

Зміни  

абсолютні, тис. грн. у % до величини попереднього 

року 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2011  2012  2013  2014  

Власний 

капітал 2 221 734 2 071 196 1 549 341 3 626 740 143,49 128,25 116,48 133,12 

Зобов’язання 
125 467 512 632 1 378 197 867 273 104,08 116,03 137,13 117,04 

Всього 

пасивів 2 347 444 2 583 387 2 927 538 4 494 013 128,69 124,53 122,33 128,02 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  

 

З метою оцінки здатності підприємства ПАТ «Мотор Січ» 

розраховуватися за своїми зобов’язаннями проведемо аналіз ліквідності 

балансу. Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи 

перевищують короткострокові зобов’язання.  
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Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки з 

кожної групи активів і пасивів. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо 

одночасно виконуються умови (формула 2.5): 

 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4,    (2.5) 

 

де  А1 – найбільш ліквідні активи; 

А2 – швидкореалізовувані активи; 

А3 – повільно реалізовані активи; 

А4 – важкореалізовувані активи; 

П1 – найбільш термінові зобов̓язання;  

П2 – короткострокові зобов̓язання;  

П3 – короткострокові зобов̓язання;  

П4 – постійні пасиви.  

Групи активів підприємства ПАТ «Мотор Січ» за 2011-2015 рр. за 

ступенем ліквідності представлені в табл. 2.20, а групи пасивів – в табл. 2.21. 

Аналіз даних табл. 2.22 засвідчив, що ліквідність балансу підприємства в 

цілому є порушеною за рахунок невиконання першої умови протягом всього 

аналізованого періоду.  

Якщо протягом 2011-2013 рр. ситуація з покриття найбільш ліквідними 

активами найбільш термінових зобов ҆язань дещо покращилася, то вже 

починаючи з 2014 р. платоспроможність підприємства значно погіршилася. Це 

пов̓язано із тим, що найбільш термінові зобов’язання протягом 2014-2015 рр. 

зростали швидшими темпами (у 2014 р. в порівнянні з 2013 р. – на 52,99 %, а в 

2015 р. в порівнянні з 2014 р. – на 46,73 %) ніж найбільш ліквідні активи (у 

2014 р. в порівнянні з 2013 р. – на  0,14 %, а в 2015 р. в порівнянні з 2014 р. – на 

37,13 %). 

Друга умова ліквідності балансу за досліджуваний період виконується, 

однак у 2013 р. та 2015 р. спостерігається тенденція до зниження величини 
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покриття активами, що швидко реалізуються, короткострокових пасивів у 

порівнянні з попередніми роками. 

Активи, що повільно реалізуються протягом 2011-2015 рр. повністю 

покривають довгострокові зобов ҆язання і забезпечення. Ситуація з покриття 

погіршилася лише у 2013 р. Це пов҆язано з тим , що довгострокові зобов̓язання і 

забезпечення у 2013 р. зростали значно швидшими темпами  (на 83,50 %) ніж 

повільнореалізовані активи (на 10,63 %). 

Таблиця 2.20 

Групи активів підприємства ПАТ «Мотор Січ» за 2011-2015 рр. 

 за ступенем ліквідності, тис. грн. 

Актив 
Роки 

Зміни у % до величини 

попереднього року 

2011 2012 2013 2014  2015 2011 2012 2013 2014  

А1 
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1
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Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  
 

У 2015 р. спостерігається зниження величини довгострокових пасивів   

(на 32,12 % в порівнянні з 2014 р.) на фоні підвищення величини активів, що 

повільно реалізуються (на 48,19 % в порівнянні з 2014 р.). У 2012 р., 2013 р. та 

2014 р. величина повільно реалізованих активів також зросла на 33,65 %, 

10,63 %  і 30,86 % (в порівнянні з 2011 р., 2012 р. та 2013 р.).  

Четверта умова ліквідності балансу підприємства виконується. Слід 

відмітити, що постійні пасиви протягом 2012, 2014 і 2015 рр. зростали 
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швидшими темпами (у 2012 р. в порівнянні з 2011 р. – на 43,49 %, в 2014 р. в 

порівнянні з 2013 р. – на 16,48 %, в 2015 р. щодо 2014 р. – на 33,12 %) ніж 

важкореалізовані активи  (у 2012 р. в порівнянні з 2011 р. – на 28,69 %, в 2014 р. 

в порівнянні з 2013 р. – на 9,92 %, в 2015 р. щодо 2014 р. – на 12,68 %). 

Таблиця 2.21 

Групи пасивів підприємства ПАТ «Мотор Січ» за 2011-2015 рр. 

 за ступенем ліквідності, тис. грн. 

Пасив 

Роки 
Зміни у % до величини 

попереднього року 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 
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Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  

 

Проведена оцінка ліквідності балансу показала, що підприємству 

недостатньо грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових 

інвестицій та векселів для погашення своїх найбільш термінових зобов’язань. 

Залучення додаткових коштів, що видно з ліквідності балансу, дасть змогу 

розрахуватися за своїми зобов’язаннями. 

Позитивним є те, що повільно та швидко реалізовані активи перевищують 

короткострокові та довгострокові зобов’язання, а також те, що постійні пасиви 
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перевищують важко реалізовані активи, що свідчить про наявність достатнього 

запасу власного капіталу.  

На досліджуваному підприємстві рекомендовано проводити поглиблену 

оцінку рівня кризи, яка включає найбільш інформативні коефіцієнти ліквідності та 

платоспроможності, рентабельності, стану і структури капіталу, ділової активності, 

маневреності та забезпеченості власним оборотним капіталом. 

Таблиця 2.22 

Оцінка ліквідності балансу підприємства ПАТ «Мотор Січ»  

за 2011-2015 рр., тис. грн. 

Умова 

ліквідності 

 

Роки 
Результат 

виконання 

умови 

протягом 2011-

2015 рр. 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. А1 ≥ П1 -1 629 083 -1 192 546 -513 142 -1 506 242 -2 341 183 Не виконується 

2. А2 ≥ П2 1 218 319 1 269 554 1 226 467 1 912 214 1 756 336 Виконується 

3. А3 ≥ П3 2 975 901 3 980 162 3 800 560 5 163 375 9 098 194 Виконується 

4. А4 ≤ П4 2 565 137 4 057 170 4 514 839 5 579 477 8 524 886 Виконується 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  

 

Результати поглибленої діагностики діяльності підприємства 

ПАТ «Мотор Січ» представлено у табл. 2.23 (Череп та Корженевська, 2017a). 

Нормативні значення для показників поглибленої діагностики підприємств 

машинобудування наведено в Додатку Г, табл. Г.1.  

Протягом 2011-2013 рр. наявна тенденція до покращення коефіцієнтів 

абсолютної ліквідності, швидкої ліквідності, покриття, відновлення 

платоспроможності та утрати платоспроможності.  

Починаючи з 2014 р. спостерігається чітка тенденція до зниження значень 

показників ліквідності та платоспроможності у динаміці, що свідчить про 

погіршення платіжних можливостей досліджуваного підприємства. 
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                                                                                                                       Таблиця 2.23 

Результати поглибленої діагностики діяльності на прикладі підприємства 

ПАТ «Мотор Січ» за 2011-2015 рр. 

                                                                 Роки 

     Назва 2011 2012 2013 2014 2015 

К
о
еф

іц
іє

н
ти

 

л
ік

в
ід

н
о
ст

і 
та

 

п
л
ат

о
сп

р
о
м

о
ж

н
о
ст

і Абсолютної ліквідності 0,18 0,33 0,62 0,41 0,4 

Швидкої ліквідності 0,83 1,01 1,33 1,12 0,88 

Покриття 2,29 3,04 3,75 3,24 3,05 

Відновлення платоспроможності 1,21 1,71 2,05 1,53 1,48 

Утрати платоспроможності 1,18 1,61 1,96 1,57 1,5 

К
о
еф

іц
іє

н
ти

 

р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

і 
(%

) Рентабельності собівартості або 

продукції 97,84 86,7 80,12 110,98 182,77 

Рентабельності продажу або 

валової реалізації 49,45 46,44 44,48 52,6 64,64 

Чиста рентабельність продажу 23,21 29,4 17,29 15,88 25,67 

Рентабельності активів 25,14 26,71 16,58 14,29 23,07 

Рентабельності власного 

капіталу 26,31 28,59 14,62 14,13 24,26 

К
о
еф
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у
 і

 

ст
р
у
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ту

р
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Фінансування (власний капітал / 

позиковий капітал) 1,66 2,29 2,53 2,15 2,45 

Фінансової стабільності 

(власний і довгостроковий 

капітал / загальний капітал) 0,7 0,77 0,83 0,79 0,77 

Кредитор. заборгов. / дебітор. 

заборгов. 1,33 1,25 1,25 1,27 1,86 

Довг. позикові кошти / позикові 

кошти 0,2 0,26 0,41 0,35 0,2 

Кредитор. заборгов. /  позикові 

кошти 0,69 0,63 0,52 0,58 0,71 

К
о
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н
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о
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о
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о
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і 
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о
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 Оборотних засобів 1,17 1,11 1,03 1,04 1,1 

Товарно-матеріальн. запасів 1,03 0,95 0,89 0,77 0,57 

Дебіторс. заборгованості 3,91 4,47 4,86 5,17 5,97 

Кредитор. заборгованості 1,57 1,85 2,24 1,89 1,35 

Тривалість 

циклу (днів) 

Операційного 442 461 479 539 691 

Фінансового 213 266 318 349 424 
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Маневреності власного капіталу 0,5 0,55 0,48 0,51 0,58 

Забезпеченості оборотних 

активів ВОК 0,46 0,56 0,55 0,52 0,59 

Забезпеченості запасів ВОК 0,74 0,88 0,86 0,82 0,83 

Покриття запасів 0,83 0,93 0,91 0,86 0,87 

Перманентний капітал / 

виробничі активи 0,61 0,69 0,63 0,63 0,61 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  
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Ефективність використання власного капіталу та активів у 2013 р. та 

2014 р. знизилася у порівнянні з 2012 р. та 2013 р., однак вже у 2015 р. 

спостерігалося покращення коефіцієнтів рентабельності власного капіталу та 

активів. В цілому, підприємство характеризується достатнім рівнем власного 

капіталу.  

Чиста рентабельність продажу у 2013 р. та 2014 р. має тенденцію до 

зниження. Проте, у 2015 р. ситуація покращилася – коефіцієнт чистої 

рентабельності продажу зріс і становив 25,67 %. Найменші значення 

коефіцієнтів рентабельності собівартості та рентабельності продажу 

спостерігаються у 2013 р., після чого наявна тенденція до покращення значень 

цих показників. В цілому за аналізований період підприємство є прибутковим. 

Чистий прибуток підприємства у 2014 р. в порівнянні з 2013 р. підвищився на 

12,58 %, а у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. – на 128,56 %.  

За досліджуваний період спостерігається чітка тенденція до зростання 

короткострокових позикових зобов’язань, зокрема кредиторської 

заборгованості підприємства. За 2011-2013 рр. наявна негативна тенденція до 

уповільнення обороту оборотних засобів – з 307 днів у 2011 р. до 350 днів у 

2013 р. За 2014-2015 рр. ситуація покращується – спостерігається позитивна 

тенденція до підвищення швидкості обороту оборотних коштів. Так, у 2014 р. 

період обороту оборотних коштів склав 345 днів, а у 2015 р. – 328 днів. 

Період обороту товарно-матеріальних запасів  протягом 2011-2015 рр. має 

чітку тенденцію до збільшення, що є негативною тенденцією: в 2011 р. – 350 днів, 

в 2012 р. – 380 днів, в 2013 р. – 405 днів,  в 2014 р. – 470 днів, в 2015 р. – 630 днів.  

Натомість період обороту дебіторської заборгованості протягом 2011-

2015 рр. має чітку тенденцію до зменшення: в 2011 р. – 92 дні, в 2012 р. – 81 

день, в 2013 р. – 74 дні, в 2014 р. – 70 днів, в 2015 р. – 60 днів. 

Протягом 2011-2013 рр. наявна тенденція до зменшення періоду обороту 

кредиторської заборгованості – з 229 днів у 2011 р. до 161 дня у 2013 р. Протягом 

2014-2015 рр. період обороту кредиторської заборгованості стрімко зростає, що є 
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негативною тенденцією. Так, у 2014 р. період обороту кредиторської 

заборгованості збільшився до 191 дня, а у 2015 р. – аж до 266 днів. 

Оцінка довжини операційного та фінансового циклу свідчить про 

збільшення періоду отримання виручки та вивільнення грошових коштів 

підприємства, що свідчить про необхідність контролю за грошовими 

розрахунками, підвищення рівня організації виробництва, вдосконалення 

існуючої техніки та технології на підприємстві. 

Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу протягом             

2011-2012 рр., 2014-2015 рр. є більшими за нормативне значення. Лише у 

2013 р. значення коефіцієнту маневреності власного капіталу є меншим за 

нормативне значення і дорівнює 0,48. Підвищення величини даного коефіцієнта 

починаючи з 2014 р. з фінансової точки зору позитивно характеризує 

підприємство, оскільки збільшується не за рахунок зменшення вартості 

основних коштів, а завдяки зростанню власних джерел у порівнянні із 

зростанням основних коштів. Значення коефіцієнту відношення перманентного 

капіталу до виробничих активів підприємства у 2012 р. підвищилося відповідно 

до попереднього року. Однак, вже починаючи з 2013 р. спостерігається чітка 

тенденція до зниження даного коефіцієнту, що є негативною тенденцією. 

Протягом 2013-2014 рр. наявна тенденція до погіршення значень коефіцієнту 

покриття запасів, коефіцієнту забезпеченості власним оборотним капіталом 

оборотних активів та коефіцієнту забезпеченості власним оборотним капіталом 

запасів підприємства, що є негативною тенденцією.  

Незважаючи на прибутковість діяльності підприємства ПАТ «Мотор Січ» 

у перспективі спостерігається погіршення платіжних можливостей та зниження 

рівня його кредитоспроможності, що підвищує ризик втрати ним інвестиційної 

привабливості (Череп та Корженевська, 2017a). Отриманий прибуток 

підприємство повинне ефективно використовувати та розподіляти, створюючи 

необхідні фонди для досягнення своїх економічних та соціальних цілей. 
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Висновки до розділу 2 

 

Проведене у дисертаційній роботі дослідження дозволило сформулювати 

наступні висновки та рекомендації: 

1. Проблема збиткової діяльності вітчизняних підприємств 

машинобудування є досить актуальною на сьогоднішній день. Її вирішення 

можливе не тільки завдяки подоланню наслідків економічної кризи, а, в першу 

чергу, завдяки вивченню основних причин, що призвели до кризи, а також 

завдяки створенню на державному, регіональному, місцевому рівнях та на рівні 

підприємств ефективної системи упередження кризи, що в кінцевому результаті 

сприятиме підвищенню ВВП країни та покращенню добробуту громадян. 

2. Проаналізовано стан вітчизняного промислового комплексу, 

досліджено головні проблеми та перспективи розвитку підприємств 

машинобудування. Визначено, що на більшості з них не сформована ефективна 

система управління та не використовуються економічні інструменти 

антикризового управління. З огляду на це, управлінський персонал вітчизняних 

підприємств машинобудування, в першу чергу, повинен покладатися на власні 

сили та можливості, своєчасно реагуючи на виникнення загрозливих ситуацій в 

господарській діяльності, і вирішуючи проблемні питання за допомогою 

використання економічних інструментів антикризового управління.  

3. Неоднозначність теоретичних підходів щодо визначення економічного 

поняття «економічні інструменти антикризового управління» обумовлює 

необхідність уточнення його змісту. Економічні інструменти антикризового 

управління – це будь-які економічні засоби або їх сукупність, які 

використовуються з метою оцінки ймовірності настання кризи, її 

попередження, ідентифікації, локалізації, нейтралізації, подолання кризових 

наслідків з мінімальними втратами, запобігання банкрутства та ліквідації, що 

сприятиме покращенню діяльності, дозволить регулювати фінансово-

економічні процеси у напрямку зміцнення економічного потенціалу та 

отримання конкурентних переваг. 
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4. Проведено комплексне дослідження та узагальнення економічних 

інструментів антикризового управління підприємствами, розкрито їх 

економічну сутність, головні переваги та недоліки. Серед економічних 

інструментів антикризового управління діяльністю підприємств доцільно 

виділити економічні показники, багатокритеріальні економічні моделі, моделі 

рейтингової оцінки імовірності банкрутства, моделі дискримінантного аналізу, 

системи неформальних критеріїв у діагностиці банкрутства, SWOT-аналіз, 

PEST-аналіз, портфельний аналіз, інструменти планування, диверсифікація, 

оптимізація діяльності, реструктуризація, реінжиніринг, санація,  антикризові 

стратегії, контролінг. З метою попередження кризи та адаптації до постійних 

змін зовнішнього середовища керівництво підприємств машинобудування 

повинне використовувати різноманітні інструменти антикризового управління.  

5. Уточнено методику розрахунку показників експрес-діагностики 

діяльності підприємств машинобудування, до якої введено коефіцієнт 

співвідношення перманентного капіталу та виробничих активів. На основі 

цього показника запропоновано детерміновану факторну модель достатності 

перманентного капіталу для забезпечення підприємства виробничими 

активами, яка дозволяє підвищити їх фінансову стійкість через управління 

процесом розміщення власного оборотного капіталу та довгострокових джерел 

коштів у виробничих активах.  

6. Використання економічних інструментів антикризового управління 

розглянуто на прикладі таких вітчизняних підприємств машинобудування, як: 

ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Запорізький трансформаторний  завод»,  

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування», ПАТ «Запорізький 

механічний завод». 

 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано у працях: 

(Корженевська, 2010с; Корженевська, 2011; Корженевська, 2016a; 

Корженевська, 2016b; Череп та Корженевська, 2016b; Череп та Корженевська, 

2016c; Череп та Корженевська, 2017a; Череп та Корженевська, 2017b). 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

 

3.1. Методичний підхід до системного управління кризою на 

підприємствах машинобудування 

 

У кризовій ситуації основну проблему для підприємств становить нестача 

часу, оскільки значно підвищується конфліктність інтересів, напруженість та 

невизначеність.  

Запропоновано використовувати методичний підхід до системного 

управління кризою на підприємствах машинобудування, який передбачає 

здійснення профілактики кризи, оцінювання та прогнозування рівня кризи, 

розробку та впровадження антикризової програми, контроль та оцінку її 

виконання, узгодження антикризової стратегії із загальною стратегією 

економічного розвитку (рис. 3.1). 

Рекомендований методичний підхід поєднує тактику і стратегію 

антикризового управління, а також враховує фактор часу (Корженевська, 

2016a). 

Даний підхід передбачає виконання послідовних стадій, в основі яких 

лежать базові функції та методи управління, а саме – організація, планування, 

моніторинг, контроль, діагностика, прогнозування, аналіз, оцінка, регулювання, 

координація та стимулювання. 

Науковці М. Мескон, М. Альберт та Ф. Хедоурі (1999) планування, 

організацію взаємодії, мотивацію та контроль розглядають у якості 4-х базових 

функцій менеджменту. 
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Рис. 3.1. Методичний підхід до системного управління кризою на 
підприємствах машинобудування 

Примітка: розроблено автором 

Програма ризикозахищеності 

Планування, реалізація профілактичної  антикризової програми АП (з урахуванням 

причин виникнення кризових явищ), створення резервів фінансових коштів, 

страхових фондів, мінімізація ризиків, своєчасне прийняття управлінських  рішень 

 

- Моніторинг економічної 

діяльності 

- Контроль проявів кризи 

(симптомів, загроз) 

- Експрес-діагностика стану 

Ідентифікація кризи та прийняття АП, 

прогнозування використання АП  

Уточнення «діагнозу рівня кризи», в залежності від якого можливе регулювання 

прийнятої та функціонуючої антикризової програми, а також коригування 

зробленого прогнозу використання антикризової програми на підприємстві 

1 стадія 

2 стадія 

3 стадія 

Контроль та оцінка повноти виконання АП, внесення коригувань до АП у випадку 

ухилень від її виконання,  або у разі відсутності позитивного ефекту 

 

 

4 стадія 

Перехід на новий рівень  розвитку, 

узгодження антикризової стратегії із 

загальною економічною стратегією 

підприємства 

7 стадія 

Планове управління  

Криза відсутня 
 

ЕКСТРЕНО 

ШВИДКО 

Є ЧАС 

розстанов

кою 

розстанов

кою 

 

ШВИДКО 

Кризове управління  

Криза можлива 
 
 

ЕКСТРЕНО 

8 стадія 

Кризове управління 

Криза наявна  

ШВИДКО так 

Неможливість відновлення 

роботи – припинення 

діяльності підприємства 

 

ні 

Організація процесу управління кризою (координація та стимулювання) 

 

5 стадія 

6 стадія 

Програма відновлення 

та розвитку 

Першочергова реалізація найважливіших пунктів прийнятої антикризової програми, 

паралельно з виконанням якої важливим є: 

- Поглиблена оцінка рівня кризи (оцінка результативності економічної діяльності;  

оцінка використання ресурсів; поглиблена діагностика діяльності)  

- Аналіз головних причин кризи  

- Прогнозування втрат підприємства 

 
 

Програма 

подолання кризи 

ШВИДКО 
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Л. Лігоненко (2013, с. 13-14) управлінський облік, моніторинг, 

економічний аналіз і діагностування, прогнозування, планування, економічне 

стимулювання та контроль розглядає у якості економічних методів.  

Першою стадією запропонованого методичного підходу є організація 

процесу управління кризою, координація та стимулювання працівників 

підприємств машинобудування (Корженевська, 2016a). 

Організація представляє собою організоване об ҆єднання людей, які 

приймають участь у процесі антикризового управління підприємством шляхом 

виконання відповідної антикризової програми. 

Організація передбачає грамотну побудову структури апарату 

управління, встановлення та посилення взаємозв ҆язку між управлінськими 

підрозділами, розробку відповідних норм, нормативів, методик та 

регламентування. 

Координація процесу управління кризою забезпечує єдність відносин 

об̓єкта управління, апарату управління та окремого працівника. 

Стимулювання в управлінні кризою полягає у створенні умов для появи 

зацікавленості в результатах праці всіх, хто приймає участь в антикризовому 

управлінні підприємством (Череп та Корженевська, 2016c). 

Другою стадією методичного підходу до системного управління кризою 

на підприємствах машинобудування є планування та профілактика кризи 

підприємства. Якщо на підприємстві вже є досвід подолання кризи, то дана 

стадія повинна здійснюватися з урахуванням попередніх причин виникнення 

кризових явищ.  

Профілактика кризи забезпечується через виконання профілактичної 

програми підприємства. Застосування профілактичної антикризової програми 

передбачає створення резервів фінансових коштів, страхових фондів, 

мінімізацію ризиків, своєчасне прийняття управлінських  рішень з метою 

мінімізації ймовірність появи кризи на підприємстві. 

З метою упередження виникнення кризової ситуації на підприємствах 

машинобудування поряд із профілактичними заходами повинні здійснюватися 
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постійний моніторинг економічної діяльності, контроль симптомів і загроз 

кризи, а також експрес-діагностика стану підприємства (третя стадія).  

Моніторинг економічної діяльності полягає у постійному спостереженні 

за внутрішнім та зовнішнім середовищем. У його рамках здійснюється збір та 

обробка поточної інформації, її групування та узагальнення, формування 

інформаційної бази, що дозволяє оцінити основні параметри, а також виявити 

критичні тенденції в діяльності підприємства. 

Одержана інформація повинна бути своєчасною, достовірною і 

повноцінною. Це можуть бути такі дані, як: платоспроможність споживачів; 

запити споживачів; економічний стан партнерів та конкурентів; статистична 

інформація про стан галузі; стан економічної та політичної ситуації в країні; 

співвідношення попиту та пропозиції на ринку тощо. 

Моніторинг та аналіз в антикризовому управлінні підприємством дають 

змогу на ранніх стадіях визначити появу кризи або проаналізувати ймовірність 

її появи, своєчасно відреагувати на кризу, визначити проблемні моменти та 

фактори, що обумовили поширення кризи на підприємстві, рівень 

розповсюдження кризових явищ, ризикові для підприємства проекти (Череп та 

Корженевська, 2016c). 

Контроль основних проявів кризи полягає у визначенні переліку 

існуючих симптомів та загроз підприємства та виділенні з них найбільш 

критичних для підприємства. Це можуть бути систематичні претензії з боку 

партнерів, різке зниження попиту на продукцію підприємства, поява сильних 

конкурентів, невигідні умови виходу на нові ринки, неприбуткові контракти, 

часті збої на виробництві тощо. 

Контроль проводиться як на початку системного управління кризою на 

підприємствах машинобудування (контроль симптомів і загроз кризи), так і в 

кінці – на стадії оцінки повноти виконання прийнятої антикризової програми. 

Важливим етапом методичного підходу до системного управління кризою 

на підприємствах машинобудування є проведення експрес-діагностики стану 

підприємства, яка дає змогу ідентифікувати кризу, масштаби її 
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розповсюдження, та є основою для майбутнього прогнозування кризи 

(Корженевська, 2016a, с. 107). 

Експрес-діагностика банкрутства підприємства характеризує систему 

регулярної оцінки кризових параметрів фінансового розвитку підприємства, 

здійснюваних на базі даних його фінансового обліку за стандартними 

алгоритмами аналізу (Дорощук та Дащенко, 2014, с. 71). 

Четверта стадія запропонованого методичного підходу до системного 

управління кризою на підприємствах машинобудування передбачає 

ідентифікацію рівня кризи, прийняття відповідної антикризової програми та 

прогнозування використання антикризової програми на підприємстві. 

Ідентифікація рівня кризи та оцінювання на перспективу змін 

економічного стану підприємства в умовах кризи виступає ефективним 

інструментом усунення невизначеності.  

Найбільш поширеними методами прогнозування фінансового стану 

підприємства є: екстраполяція, метод термінів оборотності, бюджетування та 

метод прогнозних балансів (Савицька, 2004, с. 654). 

В залежності від отриманого прогнозу та після визначення рівня 

розповсюдження кризи на підприємстві повинен здійснюватися комплекс 

заходів з планування, формування та реалізації антикризової програми. 

Необхідно також враховувати часові та ресурсні обмеження. 

Запропонований у дисертаційній роботі методичний підхід до системного 

управління кризою на підприємствах машинобудування передбачає, що на 

кожному підприємстві повинні бути заздалегідь розроблені різні типи 

антикризових програм. Це дозволить нейтралізувати кризу або пом ҆якшити її 

наслідки, а також збереже час, який необхідний для обґрунтованого прийняття 

рішень щодо антикризового управління підприємством. 

Позитивні результати від впровадження антикризових програм у 

господарську діяльність підприємств машинобудування означають їх перехід 

на новий рівень економічного розвитку. Неможливість виконання антикризової 
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програми по виведенню з кризи та подальшого відновлення роботи підприємств 

машинобудування в кінцевому підсумку приводить до їх банкрутства.  

Відповідно до обраної антикризової програми на підприємстві можуть 

проводитися: диверсифікація діяльності; реструктуризація заборгованості; 

скорочення витрат та їх оптимізація; оптимізація структури капіталу, активів, 

грошових джерел, інвестицій; контролінг; бюджетування; реінжиніринг; 

санація кадрового та інвестиційного потенціалу; ребрендінг тощо 

(Корженевська, 2016a, с. 109). 

На сьогоднішній день велика роль відводиться контролінгу, за допомогою 

якого можна попередити або пом ҆якшити кризові ситуації у виробничо-

господарській діяльності, утримувати функціонування  підприємства в режимі 

виживання в період кризи, виводити його з кризового стану з мінімальними 

втратами (Брітченко та Князевич, 2015). 

З метою мінімізації кризових наслідків на підприємстві велика увага має 

приділятися ціноутворенню, фондоутворенню, інвестуванню, страхуванню 

ризиків, самокредитуванню та матеріальному стимулюванню (Череп та 

Корженевська, 2016c, с. 61). 

Схема вибору антикризової програми при використанні запропонованого 

методичного підходу до системного управління кризою на підприємствах 

машинобудування представлена у табл. 3.1. 

У випадку нормального функціонування та розвитку на підприємстві 

повинна виконуватися профілактична  антикризова програма. Якщо існує 

невисока ймовірність появи кризи, або спостерігається незначний вплив кризи 

на діяльність підприємства, необхідно реалізовувати програму 

ризикозахищеності. Якщо підприємство характеризується граничним кризовим 

рівнем керівний склад підприємства повинен, не гаючи часу, сприяти якомога 

швидшій реалізації програми відновлення та розвитку. Якщо підприємство 

характеризується катастрофічним рівнем, то необхідно переходити до 

виконання програми подолання кризових явищ. 
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Таблиця 3.1 

Схема вибору антикризової програми при використанні методичного підходу 

до системного управління кризою на підприємствах машинобудування 

Узагальнена 

оцінка 

життєздатності 

підприємства 

Високий рівень 

життєздатності 

 

Середній рівень 

життєздатності 

 

Низький рівень 

життєздатності 

Дуже низький 

рівень 

життєздатності 

Наявність кризи Криза відсутня 

Криза можлива –

невисока ймовірність 

появи кризи 

Криза наявна 

(граничний 

кризовий рівень) – 

висока 

ймовірність 

розповсюдження 

кризи 

Криза наявна 

(катастрофічний 

кризовий 

рівень) – висока 

ймовірність 

банкрутства 

Ілюстративне 

позначення 

    

З часом відбувається погіршення ситуації 

– кризові явища прогресують, 

розповсюджуються на усі сфери 

діяльності підприємства 

Різке 

погіршення 

ситуації (чітка 

тенденція до 

спаду) 

Програма 

управління 

кризою 

Профілактична 

програма 

Програма 

ризикозахищеності 

Програма 

відновлення та 

розвитку 

Програма 

подолання 

кризи 

Мета 

антикризової 

програми 

Профілактика 

кризи 

Мінімізація появи та 

розповсюдження 

кризи (у разі її 

наявності) 

Подолання кризи 

з мінімальними 

втратами 

Запобігання 

банкрутства 

Примітка: розроблено автором 

 

На п ҆ятій стадії методичного підходу щодо управління кризою на 

підприємствах машинобудування необхідно виконувати найважливіші пункти 

прийнятої антикризової програми, паралельно з виконанням яких важливим є 

проведення поглибленої оцінки рівня кризи на підприємстві (оцінки 

результативності економічної діяльності, оцінки використання ресурсів, 

поглибленої діагностики стану підприємствва), аналіз головних причин кризи, 

прогнозування втрат підприємства. 

На шостій стадії після уточнення «діагнозу рівня кризи» підприємства 

можливе регулювання прийнятої та функціонуючої антикризової програми та 

Успіх 

Не успіх Не успіх 

Успіх 

Час Час 

Час Час 
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подальше її виконання з метою встановлення заданого стійкого стану 

функціонування підприємства, а також у разі необхідності коригування 

зробленого прогнозу щодо використання антикризової програми. 

Наступна сьома стадія передбачає проведення контролю та оцінку 

повноти виконання антикризової програми, внесення коригувань до 

антикризової програми у випадку ухилень від її виконання, або у разі 

відсутності позитивного ефекту. 

Контроль в антикризовому управлінні діяльністю підприємств 

машинобудування передбачає вирішальний вплив на фінансову, господарську і 

комерційну політику з метою недопущення появи кризи, або подолання 

кризових ситуацій з мінімальними втратами.  

Якщо результатом проведення прийнятих антикризових заходів на 

підприємстві є позитивні зрушення у напрямку мінімізації негативних проявів 

кризи, то виконується восьма стадія , якщо ж спостерігається неможливість 

відновлення роботи підприємства , то виконується дев ҆ята стадія, а саме – 

припинення діяльності підприємства. 

Порушення справи про банкрутство здійснюється на піставі безспірних 

вимог кредитора до боржника, незадоволення вимог кредиторів, за наявності 

рішення органу, до повноваження якого згідно з законодавством віднесено 

право приймати рішення щодо звернення до суду із заявою про порушення 

справи про банкрутство боржника, за наявності плану санації (Козирєва та 

Гаврилішин, 2010)  

На завершальній восьмій стадії методичного підходу до системного 

управління кризою на підприємствах машинобудування повинен відбутися 

перехід на новий рівень  економічного розвитку, повинна бути переглянута 

існуюча антикризова стратегія, а також розроблені рекомендації щодо 

подальшої роботи з урахуванням причин виникнення кризових явищ. 

Антикризова стратегія підприємства повинна не суперечити загальній 

стратегії економічного розвитку, оскільки кризові явища завжди показують 
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наскільки правильною була вихідна стратегія розвитку (Корженевська, 2016a, 

с. 109). 

Використання запропонованого методичного підходу до системного 

управління кризою на підприємствах машинобудування дає змогу 

послаблювати вплив кризи завдяки здійсненню постійного процесу виконання 

антикризових дій з урахуванням фактора часу. Цей процес є постійним, а отже 

дозволяє своєчасно ідентифікувати кризу, що видно з рис 3.1 – перехід з 

восьмої стадії на другу стадію методичного підходу до системного управління 

кризою на підприємствах машинобудування. 

Здійснення цілей та виконання завдань антикризового управління на 

підприємстві повинне здійснювати керівництво з урахуванням отриманих від  

спеціально навчених фахівців в області антикризового менеджменту 

(аналітиків, діагностів, розробників антикризової програми) рекомендацій, що у 

перспективі дозволить значно підвищити якість, обґрунтованість та 

оперативність управлінських рішень. 

Відповідно до представленого на рис. 3.2 процесу формування та 

прийняття рішень в області антикризового управління підприємством зазначено 

двухсторонні зв ҆язки між керівництвом та фахівцями відділу антикризового 

менеджменту, а також між керівництвом та іншими виконавцями антикризової 

програми, що означає тісну взаємодію між ними при виконанні антикризових 

заходів. 

У своїй роботі керівний склад повинен керуватися принципами 

антикризового управління, системою підтримки прийняття рішень з управління 

цілями, стратегіями, ризиками, мотивами, конфліктами, кризами, що позначено 

відповідними зв ҆язками. Фахівці антикризового відділу повинні 

використовувати методи та інструменти антикризового управління з метою 

своєчасного визначення рівня кризи та інформування стосовно поточного стану 

керівництва підприємства. 
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Управлінський персонал разом з командою фахівців в області 

антикризового управління повинен проводити активні дії та використовувати 

будь-які способи впливу на фінансово-економічний стан підприємств 

машинобудування з метою попередження кризи , її своєчасного виявлення , 

пом̓якшення, успішного подолання наслідків кризи, запобігання виникненню 

банкрутства та подальшої ліквідації.  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.2. Процес формування та прийняття рішень в області антикризового 

управління підприємством 

Примітка: розроблено автором на основі (Пілецька, 2014) 
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Мотивація 
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Планування 

Прогнозування 
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На великих підприємствах з метою підвищення ефективності 

антикризового управління рекомендовано сформувати відділ антикризового 

менеджменту. Відділ антикризового менеджменту повинен бути сформований з 

високоспеціалізованих аналітиків, антикризових менеджерів, які здатні 

професійно працювати в умовах підвищеного ризику (Череп та Корженевська, 

2016a, с. 244.). Бажано наявність вищої економічної освіти та досвіду 

практичної діяльності таких працівників. 

Основною метою відділу антикризового менеджменту, підпорядкованого 

керівництву підприємства, має бути прогнозування банкрутства, мінімізація 

виникнення банкрутства, своєчасний контроль та усунення кризових ситуацій у 

діяльності підрозділів підприємства (це забезпечуватиме адресність 

антикризових заходів). 

Основними вимогами до працівників відділу антикризового менеджменту 

повинні бути: заохочення до особистої відповідальності; самостійне виконання 

завдань; ініціативність; робота в команді; чесність; самовідданість; професійна 

«пристрасть»; послідовність; реалізм; адаптивність;  уміння протистояти 

ризикам (рис. 3.3). 

Заохочення до особистої відповідальності передбачає, що всі розробники 

та виконавці антикризової програми на підприємстві повинні виконувати 

конкретні функції, і бути персонально відповідальними за якісне виконання та 

результати своєї роботи. Самостійне виконання завдань означає, що антикризові 

менеджери повинні виконувати обов ҆язки самостійно та в повному обсязі, 

відповідно до наданих їм функцій. 

Ініціативність означає бажання діяти, пропонувати бачення вирішення 

певної проблеми, не чекаючи поки вона сама вирішиться. Робота в команді – це 

вміння виконувати завдання разом зі своїми колегами з метою підвищення 

ефективності отриманого ефекту від колективної роботи. Чесність – це 

моральна якість працівника в області антикризового управління, який відкрито 

та відповідно до ситуації буде приймати рішення не з власної вигоди, а із 

принципу справедливості та чесності. 
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Самовідданість  – це здатність  працівника на добровільних засадах 

самостійно виконувати додаткову роботу з метою задоволення інтересів 

підприємства. Професійна «пристрасть» – це бажання працювати в області 

антикризового управління з метою найбільш повної реалізації свої професійних 

навичок, отримання задоволення від своєї роботи та прагнення її виконати 

якомога швидко та якісно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Вимоги до розробників та виконавців антикризової програми 

підприємств машинобудування 

Примітка: розроблено автором 

 

Послідовність передбачає чітке поетапне виконання своєї роботи з метою 

досягнення максимальної ефективності та досягнення запланованого 

результату. Реалізм – це розуміння працівниками дійсного розвитку подій, 

можливості чи неможливості реалізації запланованих антикризових заходів. 

Адаптивність – здатність швидко реагувати на будь-які зміни у своїй роботі та 

можливість швидко  та своєчасно пристосовуватися до таких змін. Уміння 

протистояти ризикам – важлива характеристика працівника в області 

антикризового управління, яка означає здатність підтримувати якість своєї 

роботи у ситуації виникнення підвищеного ризику, напруженості та 

конфліктності. 

До основних функцій працівників відділу антикризового менеджменту на 

підприємстві належать: моніторинг економічної діяльності; діагностика 
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Професійна «пристрасть»  



163 

 

фінансово-економічного стану підприємства; оцінка результативності 

економічної діяльності;  оцінка використання економічних ресурсів; контроль 

основних проявів кризи; прогнозування та ідентифікація рівня кризи; аналіз 

головних причин кризи; прогнозування втрат підприємства; оцінка 

можливостей підприємства по виходу з кризи; розробка та реалізація 

антикризової програми відповідно до наявної економічної ситуації; вироблення 

антикризової стратегії підприємства та її узгодження із загальною стратегією 

економічного розвитку підприємства. 

В основі роботи відділу антикризового менеджменту підприємств 

машинобудування повинна лежати спеціально розроблена методика системного 

управління кризою. Наприклад, запропонований вище методичний підхід до 

системного управління кризою на підприємствах машинобудування може бути 

доопрацьований та модифікований відповідно до специфіки діяльності 

конкретного підприємства машинобудування.  

Усі суб ҆єкти (керівний склад, фахівці відділу антикризового 

менеджменту), які задіяні в процесі антикризового управління підприємством 

повинні дотримуватися у своїй роботі наступних «правил» (рис. 3.4): починати 

правильно, мати чітку антикризову стратегію; дотримуватися девізу «уникнути 

та подолати кризу не лише сьогодні і зараз, а завтра та післязавтра»; діяти, не 

втрачаючи часу, тут і зараз (з тими ресурсами та можливостями, які є на 

поточний момент); зміцнювати потенціал (шукати нові можливості та 

використовувати інструменти, які генерують «довгі кошти» для економічного 

зростання підприємства); контролювати ризиковані операції та структуру 

інвестиційного портфеля; контролювати обсяг витрат та майбутніх платежів за 

періодами; працювати з тими, хто «заслуговує» на співпрацю, а не з тими, хто 

прийде та піде; розраховувати ціну втрачених можливостей. 

Необхідно зазначити, що правила системного антикризового управління 

підприємствами машинобудування, які зазначені на рис. 3.4, представлено у 

порядку їх важливості. Перелік даних правил може бути розширений та 

деталізований при їх подальшому практичному використанні на підприємствах. 
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Рис. 3.4. Правила системного антикризового управління підприємствами 

машинобудування  

Примітка: розроблено автором 

 

Починати правильно, мати чітку антикризову стратегію 

 

Контролювати обсяг витрат та 

майбутніх платежів за періодами 

Зміцнювати потенціал (шукати нові можливості та 

використовувати інструменти, які генерують «довгі 

кошти» для економічного зростання) 
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Діяти, не втрачаючи часу, тут і зараз (з тими ресурсами та 

можливостями, які є у підприємства на поточний момент) 

 

 
Дотримуватися девізу: «уникнути та подолати кризу не лише 

сьогодні, а завтра та післязавтра» 
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Так, наприклад, «починати правильно» означає, що з самого початку, 

коли на підприємстві приймається рішення про створення системи 

антикризового управління, підбір фахівців та аналітиків з антикризового 

управління, керівництво повинне визначити чітку антикризову стратегію і діяти 

відповідно до неї. 

Керівний склад та працівники підприємств машинобудування мають 

дотримуватися у своїй роботі наступного девізу – «уникнути та подолати кризу 

не лише сьогодні і зараз, а завтра та післязавтра». Тобто, якщо на поточний 

момент криза підприємству не загрожує, необхідно розуміти, що все може 

змінитися. Необхідно створювати резерви та фонди, проводити постійний 

моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.  

Керівний склад і працівники підприємства повинні бути націлені на те, 

що кризу можна і потрібно подолати не тільки сьогодні, а завтра та післязавтра. 

Система антикризового управління на підприємстві повинна бути побудована 

таким чином, щоб усі, хто приймає участь у процесі антикризового управління 

були зацікавлені в цьому. 

Діяти, не втрачаючи часу, означає, що антикризові заходи необхідно 

проводити на підприємствах машинобудування своєчасно, відразу як виникла 

певна проблема з тими ресурсами та можливостями, які є у підприємства на 

поточний момент. У разі недостатності наявних у підприємства ресурсів 

потрібно шукати шляхи їх додаткового залучення на найбільш вигідних умовах.  

Якщо керівництвом вже прийняті конкретні рішення на проведення 

антикризових заходів, і такі антикризові заходи проводяться, необхідно 

зміцнювати потенціал підприємства – шукати нові можливості та 

використовувати інструменти, які генерують «довгі кошти» для його 

економічного зростання. 

З метою мінімізації виникнення кризових явищ на підприємствах 

машинобудування окремим блоком питань антикризового управління має бути 

контроль ризикованих операцій, аналіз структури інвестиційного портфеля, 

контроль обсягу витрат та майбутніх платежів за періодами. 
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Важливо ретельно підбирати бізнес-партнерів та клієнтів, акцентуючи 

увагу на довготривалих та вигідних для підприємства угодах, працювати з 

тими, хто «заслуговує» на співпрацю, а не з тими, хто прийде та піде. З метою 

зміцнення ділових стосунків необхідно розробляти спеціальні пропозиції, 

формувати програми заохочення та системи знижок. Необхідно шукати 

постійних покупців, задовольняючи в більшій мірі саме їх запити. Потрібно 

співпрацювати з надійними фінансовими установами, з перевіреними 

постачальниками продукції, зміцнюючи ділові відносини та розширюючи 

економічні можливості підприємства. 

З метою ефективного функціонування та розвитку підприємств 

машинобудування доцільно розраховувати ціну втрачених можливостей. Це 

дозволить оцінити реальні втрати від будь-яких нереалізованих планів та 

проектів, визначити будь-які прорахунки, а також прийняти відповідні рішення 

по усуненню таких помилкових рішень у майбутньому. 

Дотримання вищезапропонованих правил системного антикризового 

управління підприємствами машинобудування дозволить грамотно та 

ефективно регулювати процес попередження, нейтралізації та мінімізації 

кризових явищ. 

Якщо на підприємстві машинобудування не створений відділ 

антикризового менеджменту, або витрати на його створення є 

необґрунтованими та невиправданими, або ж підприємство є невеликим за 

розміром, і формування антикризового відділу є недоцільним, то необхідно раз 

у рік при стабільній діяльності запрошувати ззовні антикризових менеджерів, 

які на основі проведених досліджень можуть розробити індивідуальний 

антикризовий план діяльності підприємства з метою запобігання виникненню 

кризи (Череп та Корженевська, 2016a, с. 244).  
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3.2. Удосконалення антикризової програми як основного 

економічного інструменту антикризового управління діяльністю 

підприємств машинобудування 

 

В Україні не створені або в повній мірі не реалізуються антикризові 

програми підприємств машинобудування, що в кінцевому підсумку призводить 

до зниження їх конкурентоспроможності, втрати ринків збуту та споживачів, 

погіршення основних показників діяльності. 

На кожному сучасному підприємстві повинна бути розроблена і 

реалізована спеціальна антикризова програма, в основі якої лежить 

використання економічних інструментів та методів антикризового управління. 

Це збереже цінний час, який необхідний для обґрунтованого вироблення 

рішень та формування антикризового плану дій.  

В дисертаційній роботі запропоновано антикризову програму розглядати 

як один з основних економічних інструментів антикризового управління 

підприємством, використання якого дозволяє сформувати комплекс 

антикризових заходів з метою виконання конкретних управлінських                     

рішень в залежності від рівня кризи на підприємстві. 

Антикризова програма повинна спрямовуватися на підготовку та 

передбачення кризи, недопущення розповсюдження кризи, обмеження її 

наслідків, ліквідацію збитків та відновлення життєдіяльності підприємства. 

Антикризова програма може включати в себе комплекс заходів, 

спрямованих на: відновлення платоспроможності; відновлення фінансової 

стійкості; забезпечення фінансової рівноваги в довгостроковому періоді.  

Сутність антикризової програми полягає у маневруванні грошовими 

коштами для заповнення розриву між їх витрачанням та надходженням. Маневр 

здійснюється як уже отриманими і матеріалізованими в активах підприємства 

засобами, так і тими, що можуть бути отримані (Крушинский, 2012, с. 105-106). 

Гаврилко Т.О. та Лабунський Д.О. (2010) пропонують формувати 

програму антикризового управління згідно зі сферами діяльності підприємства, 
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такими як маркетингова політика, управління персоналом, фінансове 

управління, інвестиційна політика, організаційне управління та операційний 

менеджмент. Реалізація антикризової програми потребує узгодження та 

координації дій всіх перерахованих вище напрямів. 

До основних принципів формування антикризової програми Л. Лігоненко 

(2001, с. 24) відносить наступні: забезпечення досягнення  цілей антикризового 

управління; орієнтація на проблеми, які потребують свого розв’язання, а не на 

зовнішні ознаки їх прояву; забезпечення відповідності антикризової програми 

наявним та можливим до мобілізації ресурсам підприємства, часовим 

обмеженням антикризового процесу; обґрунтованість; багатоваріантність та 

колегіальність прийняття рішень; професійність; максимізація результативності 

антикризових заходів; оптимізація  співвідношення результативності  

антикризових заходів та ризику їх реалізації. 

Запропонований у підрозділі 3.1 дисертаційної роботи методичний підхід 

до системного управління кризою на підприємствах машинобудування 

передбачає проходження послідовних стадій, кінцевим результатом яких є 

формування антикризової програми. 

Рекомендовано застосовувати типи антикризової програми (табл. 3.2) як 

основного економічного інструменту антикризового управління діяльністю 

підприємств машинобудування, які, на відміну від існуючих, визначають 

програму подальшого розвитку підприємств машинобудування та дозволяють 

регулювати фінансово-економічні процеси у напрямку зміцнення їх 

економічної стійкості. Визначено, що в залежності від фінансово-економічного 

стану та рівня загроз на підприємстві можуть використовуватися 

профілактична антикризова програма, програма ризикозахищеності, програма 

відновлення та розвитку, програма подолання кризи (Череп та Корженевська, 

2017a). 

Досліджуючи підприємство основну увагу необхідно звертати на такі 

негативні зміни у фінансово-економічному стані, як: підвищення ціни продукції 
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та витрат; падіння обсягів продажу продукції; зниження ліквідності та 

платоспроможності; зниження показників рентабельності; наявність 

простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості; загальна тенденція 

до підвищення заборгованості; дефіцит грошових коштів; скорочення 

виробництва; низька забезпеченість власними коштами; зниження оборотності 

оборотних коштів; наявність значного обсягу незавершеного виробництва та 

запасів готової продукції; поява збитків, зниження ринкової вартості цінних 

паперів, підвищення рівня використання у виробництві зношеного 

устаткування. 

Таблиця 3.2 

Вибір антикризової програми підприємства в залежності від рівня наявних 

загроз та фінансово-економічного стану підприємства 

 

 Криза відсутня  Граничний кризовий рівень (висока ймовірність 

розповсюдження кризи) 

 Криза можлива (невисока 

ймовірність появи кризи) 
 Катастрофічний кризовий рівень (висока 

ймовірність банкрутства) 
Примітка: розроблено автором 

 

За наявності на підприємстві простроченої заборгованості необхідно 

аналізувати ступінь тяжкості прострочених зобов ҆язань. Окрім того, важливо 

оцінювати рівень зносу основних засобів на підприємстві та розраховувати 

коефіцієнт відновлення основних засобів. 
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Високий Програма 

ризикозахищеності 

Програма 

ризикозахищеності 

Програма 

відновлення 

та розвитку 

Програма 

подолання 

кризи 

 

Середній 

Профілактична 

антикризова 

програма 

Програма 

ризикозахищеності 

Програма 

відновлення 

та розвитку 

Програма 

подолання 

кризи 

 

Низький 

Профілактична 

антикризова 

програма 

Профілактична 

антикризова 

програма 

Програма 

відновлення 

та розвитку 

Програма 

подолання 

кризи 

Фінансово-

економічний 

стан 

Рівень 

загроз 
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Під загрозами та симптомами кризи слід розуміти реальну небезпеку, яка 

може порушити режим функціонування підприємства, а також нанести йому 

економічну шкоду. 

До головних внутрішніх та зовнішніх загроз кризи належать: 

систематичні претензії з боку партнерів; наявність сильних конкурентів, поява 

нових конкурентів; необґрунтований вихід на нові ринки; зниження якості 

управлінських рішень; невигідні умови укладання угод; відсутність 

перспективних ідей; погіршення взаємовідносин з партнерами по бізнесу, із 

постачальниками, кредиторами, банками, споживачами продукції (втрата 

важливих клієнтів); часті зміни у стратегії підприємства; низька ефективність 

внутрішнього контролю; невідповідність світовим стандартам; поява нових 

ринків; низька якість сервісу; низький рівень впровадження нових технологій; 

втрата висококваліфікованих спеціалістів, наявність судових справ з 

непередбачуваним результатом; зниження попиту на продукцію; часті збої 

виробництва; негативні зміни у структурі управління (звільнення «ключових» 

членів керівництва); зростання конфліктів у вищому керівництві; втрата 

ринкових позицій; вичерпання ринкового потенціалу; позбавлення ліцензій; 

відсутність зацікавленості та відповідальності за виконувану роботу. 

Зовнішні загрози з боку держави, конкурентів, злочинних елементів є 

найнебезпечнішими і можуть взагалі привести до повної руйнації підприємства.  

У табл. 3.3 представлено перелік антикризових заходів в залежності від 

типу обраної антикризової програми підприємствами машинобудування. 

Обов̓язковим при виконанні антикризової програми є планування та 

визначення часового періоду на виконання антикризових заходів. 

З метою підготовки та передбачення кризи при задовільному фінансово-

економічному становищі та невисокому ступені загроз на підприємстві повинна 

здійснюватися профілактична антикризова програма.  
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Таблиця 3.3 

Перелік антикризових заходів підприємств машинобудування в залежності від 

обраної антикризової програми 

Тип 

АП 
Перелік антикризових заходів 

П
р
о
ф

іл
ак

ти
ч
н

а 

ан
ти

к
р
и

зо
в
а 

п
р
о
гр

ам
а 

Заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності продукції та 

залучення інвестицій, запровадження внутрішнього контролінгу, оцінювання 

сильних та слабких сторін власної діяльності, а також позицій конкурентів, 

диверсифікація діяльності, створення страхових фондів та стратегічних резервів, 

планування і регулювання виробничої, збутової, маркетингової, фінансової та 

інноваційної діяльності підприємства, створення системи інформаційно-

аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень, бюджетування, 

самокредитування, матеріальне стимулювання, підвищення ефективності 

виробництва за рахунок росту віддачі вкладеного капіталу, активний маркетинг 

П
р
о
гр

ам
а 

р
и

зи
к
о
за

х
и

щ
ен

о
ст

і 

Страхування фінансових ризиків, реалізація зайвих або невживаних активів, 

вживання заходів по стягненню дебіторської заборгованості, економія 

інвестиційних ресурсів, економія поточних витрат та їх оптимізація, критичний 

аналіз умов договорів (в тому числі кредитних), розв'язання стратегічних 

завдань, реалізація внутрішніх можливостей підприємства, розширення 

експортної діяльності, заміна застарілого обладнання на нове, налагодження 

ділових контактів, перегляд та коригування політики ціноутворення та 

фондоутворення, проведення попереджувальної реструктуризації, контроль за 

платіжною дисципліною, пошук альтернативних варіантів доходу (здача в оренду 

об҆єктів підприємства, продаж інтелектуальної власності), відмова від 

інвестиційних проектів, що не забезпечують швидкий зворотний чистий 

грошовий потік (пошук ефективних інвестиційних вкладень), тимчасове 

припинення формування портфеля довгострокових фінансових вкладень 

П
р
о
гр

ам
а 

в
ід

н
о
в
л
ен

н
я
 т

а 

р
о
зв

и
тк

у
 

Диверсифікація, спрямована на підвищення збуту продукції, прискорення 

оборотності оборотних коштів, посилення контролю за дебіторською та 

кредиторською заборгованістю, списання простроченої заборгованості, 

оптимізація грошових потоків, оптимізація структури капіталу, активів, 

інвестицій, пошук шляхів зниження собівартості продукції, реінжиніринг, 

зовнішнє фінансування, адаптивна реструктуризація, відновлення 

платоспроможності, реорганізація, лізинг, відмова від інвестиційних проектів, 

що не забезпечують швидкий зворотний чистий грошовий потік, економія 

ресурсів, перегляд технології виробництва 

П
р
о
гр

ам
а 

п
о
д

о
л
ан

н
я
 к

р
и

зи
 Залучення додаткового капіталу, створення найбільш вигідних умов, 

вузькоспеціалізованих пропозицій для постійних та «прибуткових» клієнтів, 

звільнення «витратних» працівників, ведення бази клієнтів та будь-які канали 

заохочення клієнтів (виставки, презентації, сайти, фірмові магазини), 

забезпечення максимальної передоплати за продукцію підприємства, створення 

ряду пропозицій одночасно, санаційна реструктуризація, ліквідація портфеля 

короткострокових фінансових вкладень, реалізація високоліквідних інструментів 

портфеля довгострокових фінансових вкладень, скорочення термінів наданих 

підприємством споживчих та комерційних кредитів, рефінансування та 

реструктуризація заборгованості, стягнення дебіторської заборгованості зі 

знижкою, продаж виробничих фондів, наднормативних запасів, товарно-

матеріальних цінностей, здача в оренду виробничих фондів 

Примітка: розроблено автором (Череп та Корженевська, 2017a) 
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Виконання профілактичної антикризової програми на підприємстві 

передбачає: реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності продукції та залучення інвестицій; запровадження 

внутрішнього контролінгу; оцінювання сильних та слабких сторін власної 

діяльності, позицій конкурентів; диверсифікацію діяльності; створення 

страхових фондів та стратегічних резервів; планування і регулювання 

виробничої, збутової, маркетингової, фінансової та інноваційної діяльності 

підприємства; створення системи інформаційно-аналітичної підтримки 

прийняття управлінських рішень; бюджетування; самокредитування; 

матеріальне стимулювання; підвищення ефективності виробництва за рахунок 

росту віддачі вкладеного капіталу; активний маркетинг. 

Профілактичні заходи повинні бути спрямовані на підвищення гнучкості 

всередині підприємства та розробку підготовчих планів з метою недопущення 

виникнення кризових ситуацій.  

Якщо фінансово-економічний стан машинобудівного підприємства в 

цілому оцінюється як задовільний (наприклад, спостерігається незначне 

погіршення основних показників діяльності протягом останніх 2-х років), а 

рівень виникнення загроз значний, в такому разі менеджмент повинен 

зосередити увагу на впровадженні програми ризикозахищеності. 

Сутність програми ризикозахищеності підприємств машинобудування 

полягає у недопущенні виникнення кризи та створенні всіх необхідних умов 

щодо її найменшого прояву та подальшого поширення.  

Основними заходами, що направлені на нейтралізацію загрози кризи на 

підприємстві при виконанні програми ризикзахищеності є: страхування 

економічних ризиків підприємства; реалізація зайвих або невживаних активів; 

вживання заходів по стягненню дебіторської заборгованості; економія 

інвестиційних ресурсів; економія поточних витрат та їх оптимізація; критичний 

аналіз умов договорів (в тому числі кредитних); розв'язання стратегічних 

завдань; реалізація внутрішніх можливостей підприємства; розширення 

експортної діяльності; заміна застарілого обладнання на нове; налагодження 
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ділових контактів; проведення ефективної політики ціноутворення та 

фондоутворення; попереджувальна реструктуризація; контроль за платіжною 

дисципліною; пошук альтернативних варіантів доходу (наприклад, здача в 

оренду об’єктів підприємства, продаж інтелектуальної власності); відмова від 

інвестиційних проектів, що не забезпечують швидкий зворотний чистий 

грошовий потік (пошук ефективних інвестиційних вкладень); тимчасове 

припинення формування портфеля довгострокових фінансових вкладень.  

Менеджменту необхідно своєчасно реагувати на підвищення ризиків та 

виникнення загроз у діяльності підприємства. Особливу увагу слід приділяти 

налагодженню взаємовідносин з постачальниками та покупцями продукції, 

оцінюванню власних конкурентних переваг, вивченню сильних та слабких 

позицій конкурентів.  

Якщо фінансово-економічний стан машинобудівного підприємства 

характеризується як передкризовий (наприклад, переважна більшість основних 

показників діяльності протягом 3-х останніх років мають чітку тенденцію до 

погіршення), то з метою недопущення поглиблення кризи та подальшого 

банкрутства підприємства повинна реалізовуватися програма відновлення та 

розвитку. 

Програма відновлення та розвитку машинобудівного підприємства 

повинна бути спрямована, в першу чергу, на усунення його 

неплатоспроможності та відновлення фінансової стійкості. 

Програма відновлення та розвитку підприємства передбачає наступні 

варіанти антикризових заходів: прискорення оборотності оборотних коштів; 

посилення контролю за дебіторською та кредиторською заборгованістю; 

списання простроченої заборгованості; оптимізацію грошових потоків; 

оптимізацію структури капіталу, активів, інвестицій; зниження собівартості 

продукції; реінжиніринг; залучення зовнішнього фінансування; проведення 

адаптивної реструктуризації; відновлення платоспроможності; реорганізація; 

лізинг; відмова від інвестиційних проектів, що не забезпечують швидкий 
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зворотний чистий грошовий потік; економія всіх ресурсів; перегляд технології 

виробництва; диверсифікація, спрямована на підвищення збуту продукції. 

Одним з варіантів виходу з кризової ситуації може стати часткова або 

повна зміна діяльності підприємства. Однак, для цього необхідно проведення 

відповідних маркетингових досліджень та залучення зовнішнього 

фінансування, розробка відповідних бізнес-планів. 

Якщо на підприємстві спостерігається глибокий кризовий стан, 

(наприклад, головні показники діяльності підприємства мають тенденцію до 

погіршення протягом останніх 5-ти років), то управлінському персоналу 

потрібно впроваджувати програму подолання кризи, негайно реагувати на 

кризову ситуацію, оперативно налагоджувати роботу окремих груп спеціалістів 

для розв’язання поставлених завдань, приймати ризиковані і нестандартні 

рішення, координувати дії всіх учасників, постійно контролювати процес 

виконання та результати антикризових заходів. 

Необхідно приймати такі рішення, які дозволять максимально швидко 

отримати грошові надходження для відновлення платоспроможності у 

найкоротший термін. Керівництво підприємства повинне залучити усі 

структурні підрозділи та функціональні служби для екстреного виконання 

програми подолання кризи. 

Програма подолання кризи повинна спрямовуватися на: використання 

найбільш ефективних способів залучення додаткового капіталу; створення 

найбільш вигідних умов, вузькоспеціалізованих пропозицій для постійних та 

«прибуткових» клієнтів; звільнення «витратних» працівників; ведення бази 

клієнтів та використання будь-яких каналів заохочення клієнтів (виставки, 

презентації, сайти, фірмові магазини); забезпечення максимальної передоплати 

за продукцію підприємства; створення ряду пропозицій одночасно; проведення 

санаційної реструктуризації; ліквідацію портфеля короткострокових 

фінансових вкладень; реалізацію високоліквідних інструментів портфеля 

довгострокових фінансових вкладень; скорочення термінів наданих 

підприємством споживчих та комерційних кредитів; рефінансування та 
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реструктуризацію заборгованості; стягнення дебіторської заборгованості зі 

знижкою; продаж виробничих фондів, наднормативних запасів і товарно-

матеріальних цінностей; здачу в оренду виробничих фондів (Череп та 

Корженевська, 2017a). 

Серед запропонованого переліку антикризових заходів кожної з 

антикризових програм керівництво підприємств машинобудування повинне 

обрати найбільш підходящі варіанти заходів відповідно до ситуації. 

Дослідження тенденцій економічного розвитку вітчизняних підприємств 

машинобудування представлено в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Дослідження тенденцій економічного розвитку на підприємствах  

машинобудування Запорізької області протягом 2011-2016 рр. 

Підприємство Загальна оцінка рівня кризи 

 

ПАТ «Мотор Січ» 

Незважаючи на низьку ймовірність банкрутства, починаючи з 2013 р. 

спостерігається погіршення стану підприємства ПАТ «Мотор Січ». У 

2015 р. ситуація покращилася, проте вже у 2016 р. стан підприємства 

погіршився. Середній рівень загроз. 

 

ПАТ «Запоріж-

трансформатор» 

Кризовий стан підприємства спостерігається протягом 2011-2016 рр. 

У 2013 р. значно підвищилися короткострокові та довгострокові 

зобов’язання підприємства. Найбільш критичні значення за всіма 

показниками спостерігаються, починаючи з 2014 р., а у 2015 р. 

необхідно відмітити загострення кризи. У 2016 р. стан підприємства 

дещо покращився, хоча ймовірність банкрутства ще залишається 

високою. Протягом 2014-2016 рр. діяльність підприємства була 

збитковою. Середній рівень загроз. 

ПАТ «Запорізький 

завод важкого 

кранобудування» 

Протягом 2011-2016 рр. підприємство характеризується кризовим 

станом. У 2011 р. та протягом 2013-2015 рр. підприємство отримало 

збитки, найбільші з яких за обсягом припадають на 2014 р. У 2016 р. 

ситуація покращилася після негативної тенденції спаду діяльності 

підприємства протягом 2013-2015 рр. Середній рівень загроз. 

 

ПАТ «Запорізький 

механічний завод» 

За аналізований період величина поточних та довгострокових 

зобов’язань підприємства у загальній величині капіталу в середньому 

склала 4,88 %. На підприємстві спостерігається чітка тенденція до 

зниження величини довгострокових зобов’язань протягом 2013-

2016 рр. та величини поточних зобов’язань протягом 2013-2014 рр. 

Незважаючи на прибутковість діяльності підприємства, наявна 

негативна тенденція до зниження доходів підприємства протягом 

2011-2016 рр. майже в 2 рази, а чистого прибутку більше ніж в 6,5 

разів. Середній рівень загроз. 

Примітка: розрроблено автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»; 

Офіційний сайт ПАТ «Запоріжтрансформатор»; Офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування»; Офіційний сайт ПАТ «Запорізький механічний завод») 
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Визначення інтегрального коефіцієнта фінансово-економічного стану 

підприємств машинобудування Запорізької області здійснено на основі 

отриманих у підрозділі 2.3 дисертації результатів експрес-діагностики дільності 

досліджуваних підприємств машинобудуваня (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Результати розрахунку інтегрального коефіцієнту фінансово-економічного 

стану вітчизняних підприємств машинобудування протягом 2011-2016 рр. 

Підприємство 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ПАТ «Мотор Січ» 0,75 0,95 0,73 0,73 0,84 0,60 

ПАТ «Запоріжтрансформатор» 0,49 0,45 0,18 0,07 0,04 0,16 

ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування» 
0,12 0,22 0,11 0,10 0,16 0,33 

ПАТ «Запорізький  

механічний завод» 
0,55 0,57 0,72 0,39 0,36 0,31 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»; 

Офіційний сайт ПАТ «Запоріжтрансформатор»; Офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування»; Офіційний сайт ПАТ «Запорізький механічний завод»)  

 

Для того, щоб розрахувати загальний показник фінансово-економічного 

стану було проведено нормування показників – складових експрес-діагностики 

діяльності, а саме: Кп – коефіцієнту покриття; Кн – коефіцієнту незалежності; 

Кра – коефіцієнту рентабельності активів; Топ – коефіцієнту тривалості 

операційного циклу; ОАвок – коефіцієнту забезпеченості оборотних активів 

ВОК; Роп – коефіцієнту операційної рентабельності; Кпква – коефіцієнту 

співвідношення перманентного капіталу та виробничих активів. 

Нормування показників здійснюється для того, щоб врахувати напрямок 

дії того чи іншого коефіцієнта, оскільки значення одних коефіцієнтів 

вважається задовільним, якщо вони збільшуються у динаміці, або перевищують 

нормативний показник, а інших показників – навпаки, якщо у динаміці їх 

значення має тенденцію до зменшення або є меншим за нормативне значення. 

Якщо, наприклад, значення коефіцієнтів концентрації власного капіталу, 

забезпеченості оборотних активів капіталом, співвідношення перманентного 

капіталу та виробничих активів підприємства збільшуються у динаміці, це є 
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позитивною тенденцією, а якщо зменшуються – відповідно негативною 

тенденцією. Так, якщо значення коефіцієнтів структури довгострокових джерел 

фінансування, співвідношення залученого та власного капіталу, тривалості 

операційного циклу збільшуються у динаміці це є незадовільною тенденцією, а 

якщо зменшується – відповідно позитивною тенденцією.  

Нормування показників слід проводити за наступним алгоритмом: 

1) якщо позитивним вважається збільшення показника (Kij), то 

нормування здійснюється за формулою 3.1: 

 

                                                  Ki 
n
 = Ki / max Ki,                                             (3.1) 

 

де Ki 
n
 – нормований коефіцієнт; 

Ki – розрахункове значення коефіцієнту; 

max Ki – максимально допустиме значення коефіцієнту. 

2) якщо позитивним є зменшення показника (Kij), то нормування 

здійснюється за формулою 3.2: 

 

                                               Ki 
n
 = min Ki / Ki.                                             (3.2) 

 

де Ki 
n
 – нормований коефіцієнт; 

Ki – розрахункове значення коефіцієнту; 

max Ki – мінімально допустиме значення коефіцієнту.  

Після нормування всіх коефіцієнтів «життєздатності» кожному з них 

необхідно присвоїти ранг у порядку зменшення їх значимості. Далі 

визначається вага кожного з коефіцієнтів «життєздатності». Для цього 

використовується формула Фішберна (формула 3.3): 

 

                                  Wi = 
NN

iN

)1(

)1(2




,                                               (3.3)  

 

де Wi  – коефіцієнт Фішберна; 

N – кількість показників у виборці; 
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i – місце показника у ряді зниження значимості.  

Інтегральний коефіцієнт фінансово-економічного стану розраховується за 

наступною формулою 3.4:  

 

                                      
2

..   iКWiстануекКфін ,                                        (3.4) 

 

де Kфін.ек.стану  – інтегральний коефіцієнт фінансово-економічного стану; 

Wi  – коефіцієнт Фішберна; 

Кi – нормований коефіцієнт.   

Чим інтегральний коефіцієнт ближче до одиниці тим краще можна 

оцінювати фінансово-економічний стан підприємства. 

Використовуючи в якості статистичного методу просту лінійну регресію 

у середовищі Microsoft Excel можна побудувати лінію тренду інтегрального 

коефіцієнту фінансово-економічного стану для підприємств машинобудування 

Запорізького регіону. 

На рис. 3.5 представлено динаміку інтегрального коефіцієнту фінансово-

економічного стану підприємств машинобудування Запорізького регіону.  

Слід відмітити загальну тенденцію до зменшення інтегрального 

коефіцієнту фінансово-економічного стану підприємств ПАТ «Мотор Січ» і 

ПАТ «Запорізький механічний завод». 

Негативна тенденція до зниження загального інтегрального коефіцієнта 

фінансово-економічного стану протягом 2011-2015 рр. наявна на підприємстві 

ПАТ «Запоріжтрансформатор». За досліджуваний період найбільше значення 

інтегрального показника фінансово-економічного стану підприємства 

ПАТ «Запоріжтрансформатор» спостерігалося у 2011 р. 

На підприємстві ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування», 

навпаки, спостерігається загальна позитивна динаміка зростання інтегрального 

коефіцієнту фінансово-економічного стану підприємства. 
 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMpPGOqLnXAhVoJJoKHRK_AMUQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fmicrosoft-office.biz%2Fmicrosoft-office-2010%2Fmicrosoft-excel-2010.html&usg=AOvVaw01HjCB6ZLH_ch9WwOVAJrD
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Рис. 3.5. Динаміка інтегрального коефіцієнту фінансово-економічного стану 

підприємств машинобудування Запорізького регіону за 2011-2016 рр. 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»; 

Офіційний сайт ПАТ «Запоріжтрансформатор»; Офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування»; Офіційний сайт ПАТ «Запорізький механічний завод»)  

 

Інтегральний коефіцієнт на ПАТ «Запоріжтрансформатор» у 2016 р. був 

незадовільним, і хоча у порівнянні з 2015 р. його значення покращилося 

підприємство характеризується кризовим фінансово-економічним станом, 

спостерігається дуже висока ймовірність банкрутства.  

Щодо аналізу діяльності підприємства ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування», то необхідно відзначити його кризовий фінансово-

економічний стан протягом 2011-2015 рр. Однак на підприємстві починаючи з 

2015 р. спостерігаються позитивні зміни у напрямку покращення економічної 

діяльності. І вже у 2016 р. інтегральний показник фінансово-економічного 

стану досліджуваного підприємства становив 0,33, що є кращим значенням 

протягом всього досліджуваного періоду. 

Проведена діагностика діяльності та розрахунок інтегрального 

коефіцієнту фінансово-економічного стану на підприємстві ПАТ «Запорізький 

механічний завод» показали, що найкраще значення інтегрального показника 

фінансово-економічного стану припадає на 2013 р. Починаючи з 2014 р. стан 
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підприємства значно погіршився. Вже у 2016 р. інтегральний коефіцієнт був 

найнижчим за весь період 2011-2016 рр. і становив 0,31. 

Підприємство ПАТ «Мотор Січ» характеризується значним рівнем загроз, 

які не завжди можуть залежати безпосередньо від дій його керівництва . 

Основними загрозами у діяльності досліджуваного підприємства протягом 

останніх років є , головним чином , загрози, пов̓язані з: підвищенням ризику 

ліквідності та платоспроможності; незначним попитом на основну продукцію 

на внутрішньому ринку; високою конкуренцією зі сторони іноземних 

виробників, у тому числі, таких гігантів авіаційної галузі, як General Electric, 

Pratt&Whitney, Snecma; орієнтацією продаж на російський ринок (втратою 

частки споживачів внаслідок переходу російських авіакомпаній на ремонт та 

обслуговування двигунів на підприємствах Росії); наявністю воєнного 

конфлікту з Росією; недоліками чинного законодавства (складність митного 

оформлення, труднощі із своєчасним та повним наданням документів, тривала 

процедура отримання дозволів на виконання експортних контрактів); 

відсутністю державної фінансової підтримки науково-дослідницької діяльності, 

стимулювання авіаційної промисловості; втратою кваліфікованого персоналу; 

відтоком цінної інформації; аваріями на виробництві; різким коливанням курсу 

іноземних валют впродовж 2014-2015 рр.; підвищенням відсоткових ставок за 

кредитами; невиконання дебіторами своїх фінансових зобов ҆язань; зростанням 

рівня інфляції, неповерненнями за депозитними вкладами тощо. 

З огляду на те, що підприємство ПАТ «Мотор Січ» проводить 

систематичну роботу з підвищення якості продукції, налагодження мережі 

сервісного обслуговування в тих регіонах, де експлуатується його техніка, 

постійно відслідковує фінансовий стан своїх покупців, проводить комплекс 

заходів у напрямку зниження витрат та підвищення доходів, рівень загроз на 

ньому оцінено як середній (Череп та Корженевська, 2017a).  

 Діагностика діяльності підприємства ПАТ «Мотор Січ» (проведена в 

п. 2.3 дисертаційної роботи) протягом 2011-2016 рр. та розрахований на її 
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основі інтегральний показник фінансово-економічного стану свідчить в цілому 

про задовільний стан підприємства, але слід відмітити негативну тенденцію до 

погіршення значень інтегрального показника удинаміці. Необхідно відзначити, 

що найкращий рівень фінансово-економічного стану ПАТ «Мотор Січ» 

припадає на 2012 р.   

Досліджуючи динаміку зміни інтегрального коефіцієнта фінансово-

економічного стану підприємств машинобудування Запорізького              

регіону протягом 2011-2016 рр. на прикладі ПАТ «Мотор Січ», 

ПАТ  «Запоріжтрансформатор», ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування» та ПАТ «Запорізький механічний завод», можна зробити 

висновок, що з метою покращення економічної діяльності та підвищення 

ефективності антикризового управління необхідно вживати термінові 

антикризові заходи. 

Дослідивши фінансово-економічний стан підприємства ПАТ «Мотор Січ» 

та визначивши його як задовільний, а рівень загроз – як середній, у 

дисертаційній роботі відзначається необхідність проведення програми 

ризикозахищеності на досліджуваному підприємстві.  

На досліджуваному підприємстві підприємства ПАТ «Мотор Січ» 

потрібно, в першу чергу, виконати наступні пункти програми 

ризикозахищеності: вживання заходів по стягненню дебіторської 

заборгованості; економія інвестиційних ресурсів (відмова від інвестиційних 

проектів, що не забезпечують швидкий зворотний грошовий потік); економія 

поточних витрат та їх оптимізація; критичний аналіз умов, в першу чергу, 

кредитних договорів ; перегляд цінової політики ; посилення контролю за 

платіжною дисципліною ; здача в оренду не задіяних у виробництві об ҆єктів; 

диверсифікація ринків збуту продукції; диверсифікація грошових потоків за 

розрахунками з іноземними покупцями; створення умов для залучення 

інвестиційного капіталу; оптимальне залучення позикових засобів; раціональне 

використання власних і позикових засобів, оптимальне розміщення їх на 
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стадіях кругообігу капіталу, недопущення вкладень оборотних коштів у 

наднормативні запаси і витрати, відволікання на позапланові цілі; наявність 

власних оборотних коштів не нижче планового розміру; залучення 

кваліфікованого персоналу; страхування валютного, кредитного та 

інфляційного ризиків; реалізація зайвих або невживаних активів; ліквідація 

необґрунтованих витрат; здійснення оперативного контролю за розподілом 

фінансових ресурсів; забезпечення своєчасності розрахунків із 

постачальниками, робітниками, фінансовими органами, банками; налагодження 

ділових контактів; продаж інтелектуальної власності, попереджувальна 

реструктуризація, тимчасове припинення формування портфеля 

довгострокових фінансових вкладень; підвищення рівня організації 

виробництва; вдосконалення існуючої техніки та технології на підприємстві. 

Вибір антикризової програми в залежності від існуючого рівня кризи 

здійснено також на прикладі таких вітчизняних підприємств машинобудування 

Запорізької області як ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування», 

ПАТ «Запоріжтрансформатор» та ПАТ «Запорізький механічний завод». 

Аналіз показав, що рівень загроз на досліджуваних підприємствах 

машинобудування визначено як середній. В результаті дослідження 

запропоновано використання програми ризикозахищеності на підприємстві 

ПАТ «Мотор Січ», програми відновлення та розвитку – на підприємстві 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування», програми подолання кризи 

– на підприємствах ПАТ «Запоріжтрансформатор» та ПАТ «Запорізький 

механічний завод». 

Використання рекомендованих антикризових програм як основного 

економічного інструменту антикризового управління на підприємствах 

машинобудування Запорізької області дозволило покращити оперативність та 

обґрунтованість управлінських рішень, прискорити процес ліквідації та 

подолання кризових явищ з мінімальними втратами.  
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Необхідно також забезпечити відповідність антикризової програми з 

антикризовою стратегією підприємств машинобудування. Так, наприклад, 

профілактичній антикризовій програмі повинна відповідати антикризова 

стратегія розвитку, програмі ризикозахищеності – стратегія виживання, 

програмі відновлення та розвитку –  стратегія виживання  або стратегія  

перепрофілювання, програмі подолання кризових явищ – стратегія 

перепрофілювання або стратегія ліквідації. 

Антикризова стратегія, в свою чергу, повинна формуватися відповідно до 

наступних функціональних стратегій: виробнича стратегія, фінансова стратегія, 

маркетингова стратегія, стратегія управління персоналом, стратегія управління 

науково-дослідницькими та дослідно-конструкторськими роботами, 

інвестиційна стратегія.  

 

 

3.3. Методичний підхід до прогнозування використання антикризової 

програми на підприємствах машинобудування 

 

Проведене дослідження у підрозділі 3.2 дозволило обрати відповідну 

антикризову програму для кожного досліджуваного підприємства. Однак 

спостерігаючи за срімкою зміною фінансово-економічного стану на 

вітчизняних підприємствах машинобудування протягом 2011-2016 рр. доцільно 

було б також додатково здійснювати прогнозування використання 

антикризових програм у майбутньому. 

Проведення надійного та адекватного прогнозу є ефективним 

інструментом, використання якого допомагає своєчасно реагувати на зміни та 

запобігти небажаних результатів, що сприятиме підвищенню ефективності 

антикризового управління на підприємствах машинобудування.  

З цією метою у дисертаційній роботі пропонується методичний підхід до 

прогнозування використання антикризової програми на підприємствах 
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машинобудування, який передбачає врахування потенційних загроз з метою 

мінімізації кризи та недопущення банкрутства. 

Використання даного підходу дає змогу визначити перелік основних 

антикризових заходів відповідно до обраної антикризової програми, які 

доцільно використовувати у довгостроковому періоді з метою мінімізації 

проявів кризи та запобігання банкрутства.  

Прогнозування використання антикризової програми на підприємствах 

машинобудування у майбутньому здійснюється з урахуванням рівня ризику 

невиконання антикризової програми у майбутній песпективі та загального 

показника «життєздатності» підприємства залежно від обраної антикризової 

програми. 

Важливими параметрами діяльності підприємства, за допомогою яких 

можна оцінити загальний рівень життєздатності підприємства, є: обсяги 

виробництва продукції, дохід, ціни на продукцію, прибуток, собівартість, 

власний та залучений капітал, оборотність капіталу, сформовані резерви, 

страхові запаси, обсяги кредиторської та дебіторської заборгованостей, 

наявність грошових коштів, рівень податкових платежів, продуктивність праці, 

стан матеріально-технічного забезпечення, внутрішні нормативи використання 

економічних ресурсів (Череп та Корженевська, 2017a, с. 178). 

Співвідношення деяких з вищезазначених параметрів являють собою 

різні показники «життєздатності» підприємств, серед яких показники 

рентабельності, платоспроможності, ділової активності, результативності, 

фінансової стійкості. 

Першим етапом методичного підходу до прогнозування використання 

антикризової програми на підприємствах машинобудування є визначення 

коефіцієнта «життєздатності» підприємства залежно від обраної антикризової 

програми. 

Автором запропоновано визначати загальний показник «життєздатності» 

підприємства шляхом розрахунку різних складових у розрізі конкретної 

антикризової програми. 
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Значущість складових «життєздатності» в залежності від обраної 

антикризової програми підприємств машинобудування представлена в 

табл. 3.6. Високому рівню значущості показника у відповідність поставлена 1, 

середньому рівню значущості – 2, низькому рівню значущості – 3. 

Якщо керівництвом підприємства на основі проведеної діагностики  

прийнято рішення на проведення профілактичної антикризової програми або 

програми ризикозахищеності, то при розрахунку загального показника 

«життєздатності» підприємства потрібно визначати, в першу чергу, наступні 

показники: показники рентабельності; показники ділової активності; показники 

конкурентоспроможності; показники, які дозволяють оцінити позицію 

підприємства на ринку цінних паперів; показники фінансової стійкості. 

Це пояснюється тим, що за умови відсутності кризи або невисокої 

ймовірності її появи підприємство, як правило, характеризується високим 

внутрішнім потенціалом, достатнім рівнем фінансової стійкості, ефективно 

використовує наявні виробничі потужності та нарощує обсяги виробництва. 

Конкурентоспроможність підприємства знаходиться на високому рівні. 

Ефективна політика ціноутворення дає змогу збільшувати обсяги продажу, 

знижувати собівартість продукції, отримувати високі прибутки, формувати 

необхідні резерви та фонди. Ринковий курс корпоративних прав, як правило, 

зростає, а вкладення капіталу має швидку віддачу.  

Якщо керівництвом прийнято рішення на проведення програми 

відновлення та розвитку або програми подолання кризових явищ, то при 

розрахунку показника економічної ефективності АП доцільно розраховувати 

показники ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, майнового 

стану та рентабельності. 

Це пояснюється тим, що за наявності кризи підприємство, як правило, має 

низький внутрішній потенціал, низький рівень платоспроможності, невисокий 

рівень продуктивності праці, вичерпані резерви. 

У стані затяжної кризи підприємство не дотримується внутрішніх 

нормативів використання економічних ресурсів, характеризується великою 

часткою позикових коштів, загальною тенденцією до підвищення 
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заборгованості, простроченою кредиторською та дебіторською заборгованістю, 

низькою забезпеченістю власними коштами, несвоєчасною сплатою податкових 

платежів, простроченими ліцензіями, непогашеними кредитами тощо. 

Таблиця 3.6 

Значущість складових «життєздатності» підприємств машинобудування 

в залежності від обраної антикризової програми  

Антикризова 

програма (АП) 
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Профілактична  АП Криза відсутня 2 2 1 1 2 1 1 

Програма 

ризикозахищеності 

Криза можлива 2 1 1 1 2 1 2 

Програма 

відновлення та 

розвитку 

Криза наявна 

(граничний 

кризовий рівень) 

1 1 1 2 1 2 2 

Програма 

подолання кризових 

явищ 

Криза наявна 

(катастрофічний 

кризовий рівень) 

1 2 2 

 

 

3 1 3 3 

Примітка: розроблено автором 

 

Для того, щоб розрахувати загальний показник «життєздатності» для 

конкретної антикризової програми необхідно провести нормування показників 

– складових «життєздатності» підприємства, визначити вагу кожної складової 

за ступенем її важливості, а потім розрахувати інтегральний коефіцієнт (по 

аналогії із проведеним розрахунком інтегрального коефіцієнту фінансово-

економічного стану у підрозділі 3.2 дисертаційної роботи) (формула 3.5): 

 

                                          2

1

* i

n

i

i KWКжиттэзд 


                                              (3.5)  
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де Kжиттєзд – інтегральний коефіцієнт «життєздатності» підприємства; 

Wi  – коефіцієнт Фішберна; 

Кi  – нормований коефіцієнт «життєздатності».  

Другим етапом методичного підходу до прогнозування використання 

антикризової програми на підприємствах машинобудування є визначення 

ризику невиконання антикризової програми у майбутній перспективі, який 

включає ризики негативного впливу внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Одним з ефективних методів оцінювання ризиків на підприємствах 

машинобудування є метод експертних оцінок. Він дає можливість оцінювати 

неформалізовані ситуації за умов неможливості доступу до внутрішньої 

непублічної інформації підприємств. 

Мета експертного оцінювання полягає у визначенні найбільш впливових 

ризиків, які зменшують можливість реалізації прийнятої антикризової програми 

у майбутньому. Для отримання експертних оцінок використовуються анонімні 

анкети, що підвищує об̓єктивність отриманих відповідей. 

Ризики негативного впливу зовнішнього середовища визначаються з 

урахуванням очікувань, отриманих за даними статистичних спостережень 

Державного комітету статистики України. 

До зовнішніх очікувань відносится: зміна (збільшення / зменшення) 

обсягів виробництва; зміна (підвищення / зниження) кількості працівників, 

відтік кваліфікованих кадрів; зміна відпускних цін (збільшення / зменшення) на 

продукцію; зміна (підвищення / зниження) попиту на промислову продукцію 

підприємств; зміна виробничих потужностей (достатність / недостатність); 

зміна обсягу (збільшення / зменшення) капітальних інвестицій; зміна 

(підвищення / зниження) конкурентної позиції підприємств; зміна 

(підвищення / зниження) інноваційної активності, розвитку технологій; зміна 

рівня податкового навантаження на підприємства; зміна рівня розвитку 

(поліпшення / погіршення) інфраструктури у регіоні. Перелік вищезазначених 
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очікувань може бути розширений залежно від навної статистичної інформації у 

аналітиків. 

Якщо зовнішні очікування пов̓язані з позитивною зміною різних факторів 

впливу на виконання антикризової програми підприємства у майбутньому, то їх 

можна розцінювати як можливості зовнішнього середовища. 

У випадку якщо зовнішні очікування пов ҆язані з негативною зміною 

факторів впливу зовнішнього середовища щодо виконання антикризової 

програми підприємства, то їх можна розглядати як загрози зовнішнього 

середовища. 

Опис визначення ризиків впливу зовнішнього середовища для 

прогнозування використання антикризової програми підприємства у 

перспективі представлено в табл. 3.7. 

Ризик негативного впливу внутрішнього середовища щодо впровадження 

та реалізації антикризової програми у майбутній песпективі слід оцінювати за 

наступними напрямками: оцінювання зацікавленості у виконанні антикризової 

програми; оцінка адаптації підприємства до проведення змін (передбачених 

антикризовою програмою); оцінювання достатності часу для реалізації 

запланованих антикризових заходів; оцінювання достатності кваліфікованих 

кадрів; оцінювання спрямованості змін; оцінювання зміни рівня розвитку 

інновацій; аналіз зміни рівня капітальних інвестицій; оцінювання розвитку 

виробничої та соціальної інфраструктури; аналіз достатності внутрішніх 

джерел фінансування; оцінювання забезпеченості основними фондами.  

Якщо внутрішні очікування пов ҆язані з позитивною зміною різних 

факторів впливу на виконання антикризової програми підприємства у 

майбутньому, то їх можна розцінювати як сильні сторони внутрішнього 

середовища підприємства. 

У випадку якщо внутрішні очікування пов ҆язані з негативною зміною 

факторів впливу внутрішнього середовища щодо виконання антикризової 

програми підприємства, то їх можна розглядати як слабкі сторони 

внутрішнього середовища підприємства. 



189 

 

Таблиця 3.7 

Ризики впливу зовнішнього середовища на реалізацію антикризової програми 

підприємств у перспективі  

Ризики  Опис визначення ризику та характеристика ситуації у вітчизняній 

промисловості 

1.1 Ризик зменшення 

обсягів виробництва (Ров) 

Необхідно оцінювати зміну обсягів виробництва на підприємствах. 

Характеристика ситуації: очікування зростання обсягів виробництва у 

жовтні-грудні 2017 р. (за липень-вересень 2017 р. обсяг виробництва 

на підприємствах зріс) 

1.2 Ризик зниження 

кількості працівників, 

відтоку кваліфікованих 

кадрів (Ркп) 

Необхідно оцінювати зміну кількості працівників на підприємствах. 

Характеристика ситуації: очікування зменшення кількості працівників 

на підприємствах у жовтні-грудні 2017 р., відтік кваліфікованих 

робітників 

1.3 Ризик зменшення 

відпускних цін на 

продукцію (Рзц) 

Необхідно оцінювати зміну відпускних цін на продукцію. 

Характеристика ситуації: очікування збільшення відпускних цін на 

продукцію підприємств у жовтні-грудні 2017 р.  

1.4 Ризик зниження 

попиту на промислову 

продукцію підприємств 

(Рпп) 

Необхідно оцінювати зміну попиту на промислову продукцію 

підприємств. 

Характеристика ситуації: обсяг іноземних замовлень на виробництво 

продукції у жовтні-грудні 2017 р. зменшиться, величина поточного 

попиту та експортного попиту на продукцію підприємств є нижчою за 

норму (за липень-вересень 2017 р. обсяг попиту на продукцію 

підприємств підвищився) 

1.5 Ризик недостатності 

виробничих потужностей 

(Рзп) 

Потрібно оцінювати достатність виробничих потужностей. 

Характеристика ситуації: оцінювання виробничих потужностей у 

жовтні-грудні 2017 р. відповідно до статистичних спостережень 

свідчить про їх достатність 

1.6 Ризик зменшення 

обсягу капітальних 

інвестицій (Ркі) 

Необхідно прогнозувати зміну обсягу капітальних інвестицій на 

підприємствах. 

Характеристика ситуації: наявна тенденція до зростання величини 

капітальних інвестицій на підприємствах промисловості  

1.7 Ризик зниження 

конкурентної позиції 

підприємств (Ркп) 

Необхідно оцінювати зміну конкурентної позиції підприємств у галузі 

машинобудування. 

Характеристика ситуації: за липень-вересень 2017 р. конкурентна 

позиція підприємств погіршилася на зовнішньому та внутрішньому 

ринках, очікування погіршення ситуації у майбутньому 

1.8 Ризик зниження 

інноваційної активності, 

розвитку технологій (Ріт) 

Потрібно оцінювати зміну інноваційної активності, розвитку 

технологій на підприємствах. 

Характеристика ситуації: очікування підвищення інноваційної 

активності, впровадження нових технологічних процесів на 

підприємствах (при цьому фінансування інноваційної діяльності 

здійснюється переважно за рахунок власних коштів підприємств) 

1.9 Ризик високого рівня 

податкового 

навантаження (Рпн) 

Необхідно аналізувати рівень податкового навантаження на 

підприємствах. 

Характеристика ситуації: очікування зростання податкового 

навантаження на підприємства, труднощі ведення бізнесу в Україні 

1.10 Ризик недостатнього 

рівня розвитку 

інфраструктури (Рзі) 

Потрібно оцінювати рівень розвитку інфраструктури в регіоні. 

Характеристика ситуації: інфраструктура Запорізької області 

знаходиться на задовільному рівні, однак потребує розвитку 

Примітка: розроблено автором  
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Слабкі сторони внутрішнього середовища та загрози зовнішнього 

середовища у сукупності представляють потенційні загрози підприємств 

машинобудування щодо невиконання антикризової програми у майбутньому. 

Опис визначення ризиків впливу внутрішнього середовища для 

прогнозування використання антикризової програми підприємства у 

перспективі представлено в табл. 3.8. 

 Таблиця 3.8 

Ризики впливу внутрішнього середовища підприємства на впровадження та 

реалізацію антикризової програми у перспективі 

Ризики  Опис визначення ризику 

2.1 Ризик недостатньої 

зацікавленості у виконанні 

антикризової програми (Рзз) 

На підприємствах, які планують розвиватися у майбутньому, 

повинна спостерігатися висока зацікавленість у проведенні 

змін, виконанні прийнятої антикризової програми  

2.2 Ризик повільної адаптації 

підприємства до проведення 

прийнятих змін (Раз) 

З огляду на розміри досліджуваних підприємств 

машинобудування та обрану АП швидкість пристосування 

підприємства до впровадження змін не може бути на 

високому рівні (середній або низький рівні) 

2.3 Ризик недостатності часу 

(Рнч) 

Необхідно прогнозувати достатність часу для вирішення 

проблемних питань, передбачених антикризовою програмою 

2.4 Ризик недостатності 

кваліфікованих кадрів (Рнкк) 

Потрібно аналізувати відтік висококваліфікованих кадрів, 

структуру персоналу за рівнем освіти та за віком, оцінювати 

рівень продуктивності праці 

2.5 Ризик невідповідності вектора 

змін обраній  антикризовій 

програмі підприємства (Рневз) 

Необхідно оцінювати ступінь відповідності прийнятих 

заходів та змін на підприємстві обраній антикризовій 

програмі  

2.6 Ризик зміни рівня розвитку 

інновацій (Рзрін) 

Потрібно аналізувати чи впроваджуються на підприємстві 

інновації, оновлюються технологічні процеси, налагоджена 

система якості та сертифікації продукції 

2.7 Ризик зміни рівня інвестицій 

(Рзінв) 

Необхідно оцінювати чи спостерігається на підприємстві 

зростання капітальних інвестицій 

2.8 Ризик недостатнього розвитку 

виробничої та соціальної 

інфраструктури (Рвсі) 

Потрібно аналізувати наскільки розвинена на підприємстві 

виробнича та соціальна інфраструктура 

2.9 Ризик недостатності 

внутрішніх джерел фінансування 

(Рнвд) 

Слід  оцінити наявність прибутку, власного капіталу, 

простежити тенденцію до зміни ступеня забезпеченості 

власними коштами, оцінити наскільки залежне підприємство 

від зовнішніх джерел фінансування 

2.10 Ризик недостатньої 

забезпеченості основними 

фондами (Рнзоф) 

Необхідно оцінювати достатність основних виробничих 

фондів для виробництва продукції 

Примітка: розроблено автором  

 

Ризик невиконання антикризової програми у майбутньому включає в себе 

перелік ризиків впливу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. 

Чим ближчий вищезазначений ризик до 1, тим краще у майбутньому буде 
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виконана антикризова програма підприємства машинобудування, чим ближче 

він наближаеться до 0, тим більша ймовірність невиконання прийнятої 

антикризової програми підприємства умайбутньому. 

У табл. 3.9 здійснено оцінювання ризику негативного впливу зовнішнього 

та внутрішнього середовища з метою прогнозування використання 

антикризової програми н підприємствах машинобудування Запорізької області. 

Таблиця 3.9 

Результати оцінювання впливу ризиків зовнішнього та внутрішнього 

середовища для прогнозування використання антикризової програми на 

підприємствах машинобудування 

Примітка: розроблено автором  
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Ризики впливу зовнішнього середовища 

1.1 Ров Малий + Малозначущий + Малий + Малий + 

1.2 Ркп Помірний – Помірний – Помірний – Помірний – 

1.3 Рзц Малий + Малозначущий + Малозначущий + Малозначущий + 

1.4 Рпп Значний – Значний – Значний – Значний – 

1.5 Рзп Малий + Малозначущий + Малий + Малий + 

1.6 Ркі Малий + Малозначущий + Малий + Малий + 

1.7 Ркп Значний – Значний – Значний – Значний – 

1.8 Ріт Малозначущий + Малозначущий + Малозначущий + Малозначущий + 

1.9 Рпн Значний – Неприпустимий – Значний – Значний – 

1.10 Рзі Малозначущий + Малозначущий + Малозначущий + Малозначущий + 

Ризики впливу внутрішнього середовища 

2.1 Рзз Малий + Малий + Малий + Малий + 

2.2 Раз Помірний – Значний – Помірний – Значний – 

2.3 Рнч Помірний – Значний – Помірний – Значний – 

2.4 Рнкк Помірний – Значний – Помірний – Значний – 

2.5  Рневз Малозначущий + Малозначущий + Малозначущий + Малозначущий + 

2.6 Рзрі Значний – Значний – Значний – Значний – 

2.7 Рзінв Значний – Значний – Значний – Значний – 

2.8 Рвсі Малий + Малозначущий + Малозначущий + Помірний – 

2.9 Рнвд Малозначущий + Неприпустимий –  Значний – Значний – 

2.10 Рнзоф Малозначущий + Помірний – Помірний – Неприпустимий – 
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Ризики, які позначені знаком «+», означають малий ризик або його 

незначний вплив на реалізацію прийнятої антикризової програми у 

майбутньому. Ризики, які позначені знаком «–» передбачають помірний, 

значний та неприпустимий вплив та підвищують ризик нереалізованості 

прийнятої антикризової програми підприємства.  

Оцінювання ризиків негативного впливу зовнішнього середовища 

здійснено експертним шляхом, базуючись на офіційних даних Державної 

служби статистики України України (додаток Б, табл. Б.1, табл. Б.2, табл. Б.3, 

табл. Б.4, рис. Б.1, рис. Б.2; додаток В, табл. В.1, табл. В.2, табл. В.3, табл. В.4, 

рис. В.1) та дослідженнях наукових праць О. Гончар, М. Войнаренко та 

Т. Трочиковского (2014), О. Зборовської та О. Маркова (2013). 

Рекомендовано визначати наступні види ризиків на підприємстві: малий; 

малозначущий; помірний; значний; неприпустимий. Вищезазначена типізація 

ризиків покладена в основу методики розрахунку рівнів ризиків, 

запропонованої науковцями К. Левішко та Ю. Квітковським (2015, с. 125). 

Відповідно до табл. 3.10 малому ризику відповідає значення 0,05, 

малозначущому ризику – 0,04, помірному – 0,03, значному ризику – 0,02, 

неприпустимому ризику – 0,01.  

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що до 

найбільших загроз зовнішнього середовища, які можуть негативно впливати на 

реалізацію антикризової програми на досліджуваних підприємствах 

машинобудування у перспективі належать ризик зменшення кількості 

кваліфікованих робітників, ризик зниження попиту на промислову продукцію 

підприємств, ризик зниження конкурентної позиції підприємств на 

внутрішньому та зовнішньому ринках, ризик високого рівня податкового 

навантаження. 

До можливостей зовнішнього середовища, які можуть позитивно 

вплинути на реалізацію антикризової програми на вітчизняних підприємствах 

машинобудування у перспективі, належать очікування щодо зростання обсягів 

виробництва у жовтні-грудні 2017 р., збільшення відпускних цін на продукцію 
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підприємств у жовтні-грудні 2017 р., зростання величини капітальних 

інвестицій, а також підвищення інноваційної активності вітчизняних 

промислових підприємств. 

Таблиця 3.10 

Визначення величини ризику невиконання антикризової програми на 

підприємствах машинобудування Запорізької області 

Примітка: розроблено автором на основі (Левішко та Квітковський, 2015)  

  Підприємство 

 

Ризики 
ПАТ «Мотор 

Січ» 

ПАТ «Запоріж-

трансформатор» 

ПАТ «Запорізький 

завод важкого 

кранобудування» 

ПАТ «Запорізький 

механічний завод» 

Ризики впливу зовнішнього середовища 

1.1 Ров + 0,05 + 0,04 + 0,05 + 0,05 
1.2 Ркп + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 
1.3 Рзц + 0,05 + 0,04 + 0,04 + 0,04 
1.4 Рпп + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 
1.5 Рзп + 0,05 + 0,04 + 0,05 + 0,05 
1.6 Ркі + 0,05 + 0,04 + 0,05 + 0,05 
1.7 Ркп + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 
1.8 Ріт + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 

1.9 Рпн + 0,02 + 0,01 + 0,02 + 0,02 

1.10 Рзі + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 

Заг. ризик впливу 

зовнішнього се-

редовища 

 

+ 0,37 

 

+ 0,32 

 

+ 0,36 

 

+ 0,36 

Ризики впливу внутрішнього середовища 

2.1 Рзз + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 

2.2 Раз + 0,03 + 0,02 + 0,03 + 0,02 

2.3 Рнч + 0,03 + 0,02 + 0,03 + 0,02 

2.4 Рнкк + 0,03 + 0,02 + 0,03 + 0,02 

2.5  Рневз + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 

2.6 Рзрі + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 

2.7 Рзінв + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 

2.8 Рвсі + 0,05 + 0,04 + 0,04 + 0,03 

2.9 Рнвд + 0,04 + 0,01 + 0,02 + 0,02 

2.10 Рнзоф + 0,04 + 0,03 + 0,03 + 0,01 

Заг. ризик впливу 

внутрішнього се-

редовища 

 

+ 0,35 + 0,27 + 0,31 + 0,25 

Ризик впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього 

середовища 

 

 

+ 0,72 
 

+ 0,59 

 

+ 0,67 

 

+ 0,61 
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До слабких сторін внутрішнього середовища, які можуть підвищувати 

ймовірність нереалізованості антикризової програми на вітчизняних 

підприємствах машинобудування Запорізької області належать низький рівень 

впровадження інноваційних розробок на підприємствах, зниження капітальних 

інвестицій, недостатність часу для реалізації запланованих антикризових 

заходів, тенденція до підвищення плинності кадрів, зниження продуктивності 

праці працівників. 

До сильних сторін внутрішнього середовища, які позитивно можуть 

вплинути на використання обраних антикризових програм на досліджуваних 

підприємствах машинобудування у перспективі слід віднести високий рівень 

зацікавленості у проведенні антикризових змін, відповідність прийнятих 

заходів обраній антикризовій програмі, розвинута соціальна та виробнича 

інфраструктура. 

Слабкі сторони внутрішнього середовища та загрози зовнішнього 

середовища у сукупності представляють потенційні загрози підприємств 

машинобудування щодо невиконання антикризової програми у майбутньому. 

Алгоритм розрахунку загального коефіцієнту прогнозування 

використання антикризової програми підприємства представлений у табл. 3.11 

(К прогноз. вик. прогр.). 

Відповідно до табл. 3.11 даний коефіцієнт розраховується шляхом 

множення загального коефіцієнту життєздатності (К життєзд. проф., К життєзд. 

ризик, К життєзд. відновл., К життєзд. подол) на коефіцієнт ризику 

невиконання антикризової програми (Р невик. АП) підприємства. 

Чим більше до одиниці наближається значення загального коефіцієнту 

прогнозування використання антикризової програми підприємства 

машинобудування, тим більш ефективно буде реалізована антикризова 

програма підприємства у майбутньому. Чим ближче до 0 наближається 

значення загального коефіцієнту прогнозування використання антикризової 

програми підприємства машинобудування, тим менше ймовірність ефективної 
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реалізації прийнятої антикризової програми, що потребує перегляду ситуації на 

прийняття іншої антикризової програми. 

Наприклад, якщо на підприємстві була прийнята профілактична 

антикризова програма, а потім проведено прогнозування, і визначено, що 

загальний коефіцієнт прогнозування використання антикризової програми 

підприємства близький до 0, то необхідно вже використовувати програму 

ризикозахищеності, а не профілактичну антикризову програму. 

Таблиця 3.11 

Алгоритм розрахунку загального коефіцієнту прогнозування використання 

антикризової програми підприємства 

Тип 

антикризової 

програми (АП) 

Складові «життєздатності» у 

розрізі антикризових програм 

Розрахунок коефіцієнту прогнозування 

використання антикризової програми 

(К прогноз вик. прогр.) 

Профілактична  

АП 

Рентабельність, ділова 

активність, позиція на ринку 

цінних паперів, 

конкурентоспроможність 

 К прогноз вик. прогр. проф. =                      

= К життєзд. проф. * Р невик. АП 

Програма 

ризикозахи-

щеності 

Рентабельність, ділова 

активність 

конкурентоспроможність, 

фінансова стійкість 

К прогноз вик. прогр. ризик. =                        

= К життєзд. ризик * Р невик. АП 

Програма 

відновлення та 

розвитку  

Ліквідність та 

платоспроможність, фінансова 

стійкість, рентабельність, 

ділова активність 

 = К прогноз вик. прогр. відновл. =                    

К життєзд. відновл. * Р невик. АП 

Програма 

подолання 

кризи 

Ліквідність та 

платоспроможність, майновий 

стан 

= К прогноз вик. прогр. подол. кризи =           

К життєзд. подол. кризи * Р невик. АП 

Примітка: розроблено автором  

 

Якщо на підприємстві була прийнята програма ризикозахищеності, а 

потім проведено прогнозування, і визначено, що загальний коефіцієнт 

прогнозування використання антикризової програми підприємства близький до 

0, то необхідно використовувати програму відновлення та розвитку. 

Якщо на підприємстві була прийнята програма відновлення та розвитку, а 

потім проведено прогнозування, і визначено, що загальний коефіцієнт 

прогнозування використання антикризової програми підприємства близький до 

0, то необхідно використовувати програму подолання банкрутства. 
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Якщо на підприємстві була прийнята програма подолання кризи, а після 

проведення прогнозування визначено, що загальний коефіцієнт прогнозування 

використання антикризової програми підприємства близький до 0, то необхідно 

терміново проводити перегляд існуючої програми подолання кризи у напрямку 

вжиття найбільш радикальних та дієвих способів запобігання банкрутства 

підприємства, а також розглядати як один з можливих варіантів – варіант 

ліквідації підприємства. 

Результати розрахунку загального коефіцієнту прогнозування 

використання антикризової програми на підприємствах машинобудування 

Запорізької області представлені в табл. 3.12.  

Таблиця 3.12 

Результати розрахунку загального коефіцієнту прогнозування 

використання антикризової програми на вітчизняних підприємствах 

машинобудування  

Підприємство Значення показника 

ПАТ «Мотор Січ» 0,29 

ПАТ «Запоріжтрансформатор» 0,03 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 0,08 

ПАТ «Запорізький механічний завод» 0,16 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»; 

Офіційний сайт ПАТ «Запоріжтрансформатор»; Офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування»; Офіційний сайт ПАТ «Запорізький механічний завод»)  

 

На підприємстві ПАТ «Мотор Січ» доцільно використовувати обрану 

програму ризикозахищеності з акцентом на здійснення страхування фінансових 

ризиків, реалізацію зайвих або невживаних активів, економію всіх видів 

ресурсів, економію поточних витрат та їх оптимізацію, максимальну реалізацію 

внутрішніх можливостей підприємства, проведення попереджувальної 

реструктуризації. 

Найбільш близьким до 0 є значення показника прогнозування 

використання антикризової програми на підприємстві 

ПАТ «Запоріжтрансформатор». Це означає, що на даному підприємстві 



197 

 

необхідно проводити дієві та радикальні антикризові заходи у напрямку 

виконання програми подолання кризи. На досліджуваному підприємстві, в 

першу чергу, повинна бути проведена санаційна реструктуризація, ліквідація 

портфеля короткострокових фінансових вкладень, реалізація високоліквідних 

інструментів портфеля довгострокових фінансових вкладень, рефінансування та 

реструктуризація заборгованості, продаж виробничих фондів, наднормативних 

запасів, товарно-матеріальних цінностей.  

На підприємстві ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

повинна бути повністю переглянута обрана програма відновлення та розвитку 

та внесені суттєві коригування у напрямку підвищення збуту продукції, 

прискорення оборотності капіталу, посилення внутрішнього контролю, 

оптимізації бізнес-процесів, відновлення платоспроможності, відмови від 

неефективних інвестиційних проектів, економії ресурсів, залучення 

додаткового капіталу, скорочення термінів наданих підприємством кредитів. 

На підприємстві ПАТ «Запорізький механічний завод» повинна бути 

переглянута обрана програма подолання кризи та внесені  коригування у 

напрямку залучення додаткового капіталу, забезпечення максимальної 

передоплати за продукцію підприємства, проведення реструктуризації, 

ліквідації портфеля короткострокових фінансових вкладень, реалізації 

високоліквідних інструментів портфеля довгострокових фінансових вкладень, 

стягнення дебіторської заборгованості зі знижкою, продажу невживаних 

фондів, наднормативних запасів, здачі в оренду виробничих фондів. 

Застосування рекомендованого методичного підходу до прогнозування 

використання антикризової програми представляє цінність для підприємств 

машинобудування, оскільки дозволяє прогнозувати використання антикризової 

програми базуючись на минулих тенденціях економічного розвитку 

підприємства (вже обраній антикризовій програмі) та можливих потенційних 

загрозах у майбутньому (ризиках зовнішнього та внутрішнього середовища). 
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Висновки до розділу 3 
 

За результатами дослідження сформульовано такі основні висновки та 

практичні рекомендації:  

1. Наголошено на важливості розуміння управлінцями необхідності 

проведення заходів щодо попередження та профілактики кризових ситуацій на 

підприємстві. Обґрунтовано доцільність використання економічних 

інструментів антикризового управління діяльністю підприємств 

машинобудування та необхідність удосконалення. 

2. Розроблено методичний підхід до системного управління кризою на 

підприємствах машинобудування, який дозволяє цілеспрямовано виконувати 

послідовний комплекс дій, починаючи з організації процесу управління кризою, 

і закінчуючи узгодженням антикризової стратегії із загальною стратегією 

економічного розвитку підприємства. Даний підхід дозволяє швидко визначати 

існуючий рівень кризи, своєчасно реагувати на загрозливі ситуації шляхом 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень та реалізації відповідних 

антикризових заходів. 

3. Визначено, що в залежності від фінансово-економічного стану та 

існуючих загроз підприємство може характеризуватися різним кризовим 

рівнем, відповідно до якого повинна бути прийнята антикризова програма та 

здійснюватися конкретні управлінські рішення. Антикризова програма є одним 

з головних економічних інструментів антикризового управління, використання 

якого дозволяє сформувати комплекс антикризових заходів з метою виконання 

конкретних управлінських рішень в залежності від рівня кризи на підприємстві. 

Запропоновано наступні типи антикризової програми підприємства: 

профілактична антикризова програма; програма ризикозахищеності; програма 

відновлення та розвитку; програма подолання кризи. 

4. Розвинуто методичний підхід до прогнозування використання 

антикризової програми на підприємствах машинобудування. Використання 

запропонованого підходу дало змогу визначити перелік основних антикризових 
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заходів відповідно до обраної антикризової програми, які доцільно 

використовувати у перспективі на підприємствах машинобудування Запорізької 

області з метою мінімізації проявів кризи та запобігання банкрутства.  

5. Вибір антикризової програми в залежності від рівня наявних загроз та 

фінансово-економічного стану здійснено на прикладі вітчизняних підприємств 

машинобудування. За результатами аналізу рекомендовано  використовувати 

наступні види антикризових програм: ПАТ «Мотор Січ» (програма 

ризикозахищеності); ПАТ «Запоріжтрансформатор» – програма подолання 

кризи; ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» – програма 

відновлення та розвитку; ПАТ «Запорізький механічний завод» – програма 

подолання кризи. 

6. Проведене дослідження дало змогу констатувати, що застосування 

рекомендованих антикризових програм та прогнозування використання 

антикризових програм на підприємствах машинобудування Запорізької області 

дозволило покращити оперативність та обґрунтованість управлінських рішень, 

прискорити процес мінімізації кризи та її подолання з мінімальними втратами. 

7. Практичне застосування запропонованого підходу підтверджується 

відповідними довідками про впровадження результатів наукового дослідження 

на вітчизняних підприємствах машинобудування (Додаток Е). 

  

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано у працях: 

(Корженевська, 2016a; Череп та Корженевська, 2016a; Череп та Корженевська, 

2016c; Череп та Корженевська, 2017a). 

 



200 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуального наукового завдання щодо використання економічних 

інструментів антикризового управління діяльністю підприємств 

машинобудування. За результатами дослідження сформульовано такі основні 

висновки і рекомендації:  

1. На сьогоднішній день існують різні науково-теоретичні підходи щодо 

визначення економічної сутності понять «криза підприємства», «економічні 

інструменти антикризового управління підприємством», «антикризова 

програма підприємства». На відміну від визначень зарубіжних та вітчизняних 

науковців авторське бачення розуміння кризи полягає у наголошенні не тільки 

на циклічності виникнення кризи і на тому, які наслідки несе за собою криза, а 

й на тому, чим вона викликана. Основна відмінність у визначенні поняття 

«економічні інструменти антикризового управління підприємством» полягає в 

акцентуванні уваги на тому, що економічні інструменти – це засоби або їх 

сукупність, які використовуються з метою комплексного управління кризою, 

починаючи з проведення профілактичних антикризових заходів, і закінчуючи 

заходами із запобігання банкрутства підприємства. У визначенні поняття 

«антикризова програма підприємства» акцентовано увагу на комплексі 

антикризових заходів, які спрямовані на виконання конкретних управлінських 

рішень в залежності від рівня кризи на підприємстві. 

2. Встановлено, що своєчасне розпізнавання та ефективне управління 

кризовими ситуаціями на підприємстві є можливим за умови врахування 

впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, а також знання 

основних видів кризових ситуацій. Розвинуто групування дестабілізуючих 

чинників впливу на діяльність підприємств машинобудування, відповідно до 

якого виділено основні міжнародні, державні, галузеві фактори та фактори на 

рівні підприємства. Подано узагальнену характеристику видів кризи на 
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підприємствах та визначено наступні варіанти: криза відсутня, криза можлива, 

граничний кризовий рівень, катастрофічний кризовий рівень.  

3. Узагальнено теоретичні підходи до застосування концепції життєвого 

циклу в антикризовому управлінні підприємством. На основі вивчення 

літературних джерел представлено узагальнену модель життєвого циклу 

підприємства, яка передбачає розкриття сутності основних стадій розвитку, 

визначення характерних для кожної стадії загрозливих ситуацій, рівень 

потенціалу підприємства, а також можливі шляхи вирішення проблем за 

допомогою антикризових заходів. 

4. Досліджено стан вітчизняних промислових підприємств, визначено 

головні проблеми збитковості підприємств машинобудування. На підставі 

проведеного протягом 2011-2016 рр. аналізу визначено наявність негативної 

тенденції до зниження чисельності найманих працівників, зменшення кількості 

промислових підприємств, отримання ними від’ємного фінансового результату 

до оподаткування. Найбільше загострення кризи на підприємствах 

машинобудування спостерігалося у 2014 р. Обґрунтовано, що однією з 

важливих умов своєчасного виявлення кризи та мінімізації її руйнівного впливу 

є використання на підприємствах машинобудування економічних інструментів 

антикризового управління.  

5. Удосконалено методичний підхід до оцінювання рівня кризи шляхом 

введення показника співвідношення перманентного капіталу та виробничих 

активів, що дозволило діагностувати проблеми у діяльності підприємств 

машинобудування та здійснювати контроль за рівнем кризи. На основі 

запропонованого показника рекомендовано використовувати детерміновану 

факторну модель достатності перманентного капіталу для забезпечення 

виробничих активів, яка дозволяє підвищити економічну стійкість підприємств 

через управління процесом розміщення власного оборотного капіталу та 

довгострокових джерел коштів у виробничих активах.  

6. Розроблено методичний підхід до системного управління кризою на 

підприємствах машинобудування, який дозволяє виконувати послідовний 



202 

 

комплекс дій, починаючи з організації процесу управління кризою, і 

закінчуючи узгодженням антикризової стратегії із загальною економічною 

стратегією підприємства. Даний підхід дозволяє своєчасно визначати існуючий 

рівень кризи, реагувати на загрозливі ситуації шляхом прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень та реалізації антикризових заходів. 

7. Запропоновано типи антикризової програми як дієвого інструменту 

антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування. 

Визначено, що в залежності від фінансово-економічного стану та рівня загроз 

на підприємстві можуть використовуватися наступні типи антикризових 

програм: профілактична антикризова програма, програма ризикозахищеності, 

програма відновлення та розвитку, програма подолання кризи. 

8. Розвинуто методичний підхід до прогнозування використання 

антикризової програми на підприємствах машинобудування. Використання 

запропонованого підходу дало змогу визначити перелік основних антикризових 

заходів відповідно до обраної антикризової програми, які доцільно 

використовувати у перспективі на підприємствах машинобудування Запорізької 

області з метою мінімізації проявів  кризи та запобігання банкрутства.  
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ДОДАТОК А 

Таблиця А.1 

Необоротні та оборотні активи підприємства ПАТ «Мотор Січ»  

за 2011-2015 рр., тис. грн.  

Показник 
Загальна величина, тис. грн. 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

1.Необоротні 

активи 
2543661 3273362 4886889 5371592 6052923 

2. Оборотні 

активи 
5625754 7206536 8225327 10658986 14470259 

Всього 

активів 
8 182 339 10 529 783 13 113 170 16 040 708 20 534 721 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ») 

 

Таблиця А.2  

Структура активів підприємства ПАТ «Мотор Січ» за 2011-2015 рр., % 

  

2011 

 

2012  

 

2013  

 

2014 

 

2015 

1.Необоротні активи 31,09 31,09 37,27 33,49 29,48 

1.1 Нематеріальні активи 0,12 0,10 0,01 0,01 0,01 

1.2 Основні засоби 22,25 23,18 33,27 30,91 27,43 

1.3 Довгострокові фінансові 

інвестиції 4,83 3,99 3,10 1,37 0,74 

2. Оборотні активи 68,75 68,44 62,73 66,45 70,47 

2.1 Виробничі запаси 10,78 11,76 10,51 11,68 15,76 

2.2 Дебіторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги 5,08 3,90 3,56 4,55 4,09 

2.3 Грошові кошти та їх 

еквіваленти 4,25 1,13 2,64 5,10 6,04 

Всього активів 100 100 100 100 100 
Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ») 

Роки 

Статті 
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Таблиця А.3  

Оцінка майнового стану підприємства ПАТ «Мотор Січ»  

за 2011-2015 рр., тис. грн. 

Показник  
Загальна величина, тис. грн. 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

1.Нематеріальні 

активи 
9 757 10 470 955 1 936 1 875 

2. Основні засоби 1 820 594 2 440 378 4 362 371 4 958 104 5 632 532 

3. Довгострокові 

фінансові інвестиції 
395 203 420 631 406 777 219 258 152 804 

4. Виробничі запаси 881 974 1 238 362 1 377 622 1 873 650 3 236 876 

5. Дебіторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

415 548 411 085 466 619 729 999 840 417 

6. Грошові кошти та 

їх еквіваленти 
347 876 119 285 345 833 818 198 1 239 656 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ») 

 

 

Рис. А.1. Обсяг виконаних контрактів на поставку продукції ПАТ «Мотор Січ» 

за 2011-2015 рр., % 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ») 
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Таблиця А.4  

Аналіз змін основних статей балансу підприємства ПАТ «Мотор Січ» 

 за 2011-2015 рр. 

Статті балансу 

Зміни  

абсолютні, тис. грн. 
у % до величини попереднього 

року 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2011 2012 2013 2014 

Нематеріальні 

активи 
713 -9 515 981 -61 107,31 9,12 202,72 96,85 

Основні засоби 619 784 1 921 993 595 733 674 428 134,04 178,76 113,66 113,60 

Довгострокові 

фінансові 

інвестиції 

25 428 -13 854 -187 519 -66 454 106,43 96,71 53,90 69,69 

Виробничі 

запаси 
356 388 139 260 496 028 1 363 226 140,41 111,25 136,01 172,76 

Дебіторська 

заборгованість 

за товари, 

роботи, послуги 

-4 463 55 534 263 380 110 418 98,93 113,51 156,44 115,13 

Грошові кошти 

та їх еквіваленти 
-228 591 226 548 472 365 421 458 34,29 289,92 236,59 151,51 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ») 

 

Таблиця А.5 

Оцінка пасивів підприємства ПАТ «Мотор Січ» за 2011-2015 рр., тис. грн. 

  

2011  

 

2012  

 

2013  

 

 2014  

 

2015  

1.Власний капітал 5 108 798 7 330 532 9 401 728 10 951 069 14 577 809 

2. Зобов’язання 3 073 343 3 198 810 3 711 442 5 089 639 5 956 912 

Всього пасивів 8 182 339 10 529 783 13 113 170 16 040 708 20 534 721 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ») 

 

Таблиця А.6 

Капітал та зобов҆язанння ПАТ «Мотор Січ» за 2011-2015 рр., тис. грн. 

Статті 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

1. Забезпечення витрат і платежів 538 044 782 891 1 093 986 1 572 642 1 128 284 

2. Довгострокові зобовязання 83 200 44 455 424 213 223 871 87 626 

3. Довгострокові кредити 72 721 44 455 41 295 23 064 17 828 

4. Поточні зобов̓язання 2 452 099 2 371 464 2 193 243 3 293 126 4 741 002 

5. Кредиторська заборгованість за 

товари роботи, послуги 
121 293 168 437 227 586 327 755 451 506 

6. Поточні зобов’язання за 

розрахунками за одержаними 

авансами 

1 851 853 1 688 344 1 514 242 2 372 641 2 319 584 

7. Поточні зобов’язання за 

розрахунками з оплати праці 
44 223 52 394 54 411 72 027 84 125 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ») 

Роки 

Статті 
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Таблиця А.7 

Структура пасивів підприємства ПАТ «Мотор Січ» за 2011-2015 рр., % 

 

 
 

2011 

 

2012  

 

2013 

 

2014 

 

2015 

1.Власний капітал 62,44 69,62 71,70 68,27 70,99 

2.Зобов’язання і 

забезпечення 
37,56 30,38 28,30 31,73 29,01 

2.1 Забезпечення 

витрат і платежів 
6,58 7,44 8,34 9,80 5,49 

2.2 Довгострокові 

зобовязання 
1,02 0,42 3,24 1,40 0,43 

2.2.1 Довгострокові 

кредити 
0,89 0,42 0,31 0,14 0,09 

2.3 Поточні 

зобов̓язання 
29,97 22,52 16,73 20,53 23,09 

2.3.1 Кредиторська 

заборгованість за 

товари роботи, 

послуги 

1,48 1,60 1,74 2,04 2,20 

2.3.2 Поточні 

зобов’язання за 

розрахунками за 

одержаними 

авансами 

22,63 16,03 11,55 14,79 11,30 

2.3.3 Поточні 

зобов’язання за 

розрахунками з 

оплати праці 

0,54 0,50 0,41 0,45 0,41 

Всього пасивів 100 100 100 100 100 
Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ») 

Статті 

Роки 
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Таблиця А.8 

Аналіз зміни величини капіталу та зобов̓язань  

ПАТ «Мотор Січ» за 2011-2015 рр. 

 

 

Статті 

балансу 

Зміни  

абсолютні, тис. грн. у % до величини 

попереднього року 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2011 2012 2013 2014 

З
аб

ез
-

п
еч

ен
н

я
 

в
и

тр
ат

 і
 

п
л
ат

еж
ів

 

244 847 311 095 478 656 -444 358 145,51 139,74 143,75 71,74 

Д
о

в
го

-

ст
р

о
к
о

в
і 

зо
б

о
в̓
я
за

н
- 

н
я
 

-38 745 379 758 -200 342 -136 245 53,43 954,25 52,77 39,14 

Д
о

в
го

-

ст
р

о
к
о

в
і 

к
р

ед
и

ти
 

-28 266 -3 160 -18 231 -5 236 61,13 92,89 55,85 77,30 

П
о

то
ч

н
і 

зо
б

о
в̓
я
за

-

н
н

я
 

-80 635 -178 221 1 099 883 1 447 876 96,71 92,48 150,15 143,97 

К
р

ед
и

то
р

сь
к
а 

за
б

о
р

го
в
ан

іс
ть

 з
а 

то
в
ар

и
 р

о
б

о
ти

, 

п
о

сл
у

ги
 

47 144 59 149 100 169 123 751 138,87 135,12 144,01 137,76 

П
о
то

ч
н

і 

зо
б

о
в
’я

за
н

н
я
 з

а 

р
о
зр

ах
у
н

к
ам

и
 з

а 

о
д

ер
ж

ан
и

м
и

 

ав
ан

са
м

и
 

-163 509 -174 102 858 399 -53 057 91,17 89,69 156,69 97,76 

П
о
то

ч
н

і 

зо
б

о
в
’я

за
н

н
я
 з

а 

р
о

зр
ах

у
н

к
ам

и
 з

 

о
п

л
ат

и
 п

р
ац

і 

8 171 2 017 17 616 12 098 118,48 103,85 132,38 116,80 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ») 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1 

Результати опитування на підприємствах переробної промисловості 

щодо тенденцій їх розвитку та змін у 2017 р. 

 (відсотків до загальної кількості опитаних підприємств) 

Як змінилися 
за липень-
серпень 2017 р: 

 
Збіль- 
шився 

 
Не змінився 

 
Змен-
шився 

 
Не 

відповіли 

 
Баланс 

Зміна 
балансу до 
ІІІ кварталу 

2017. в.п. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг 
виробництва 
продукції 

 
41 

 
38 

 
21 

 
0 

 
20 

 
-2 

Обсяг 
замовлень на 
виробництво 
продукції 
(попит) 

29 49 20 2 9 -1 

Як ви оцінюєте 
поточний 
обсяг 
замовлень на 
виробництво 
продукції 
(попит) 

Вище 
норми 

Достатній 
(нормальний 
для сезону) 

Нижче 
норми 

Не 
відповіли 

Баланс 

Зміна 
балансу до 
ІІІ кварталу 
2017. в.п. 

2 65 33 0 -31 2 

Як ви оцінюєте 
поточний 
баланс 
іноземних 
замовлень на 
виробництво 
продукції 
(експортний 
попит)  

Вище 
норми 

Достатній 
(нормальний 
для сезону) 

Нижче 
норми 

Немає 
експорту 

Баланс 

Зміна 
балансу до 
ІІІ кварталу 
2017. в.п. 

1 33 27 39 -26 0 

Як ви оцінюєте 
поточний 
обсяг запасів 
готової 
продукції 

Вище 
норми 

Достатній 
(нормальний 
для сезону 

Нижче 
норми 

Немає 
запасів 
готової 

продукції 

 
Баланс 

Зміна 
балансу до 
ІІІ кварталу 
2017. в.п. 

2 66 11 21 -9 -1 

Як ви оцінюєте 
виробничі 
потужності, 
враховуючи 
поточний 
обсяг 
замовлень на 
продукцію та 
очікувані зміни 
попиту в 
жовтні-грудні 
2017 р. 

Більш ніж 
достатньо 

Достатньо 
 

Недос-
татньо 

Немає 
експорту 

Баланс 

Зміна 
балансу до 
ІІІ кварталу 
2017. в.п. 

14 78 7 1 7 2 
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Продовження табл. Б.1 

 (відсотків до загальної кількості опитаних підприємств) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Як, на вашу думку, 

зміняться в жовтні-

грудні 2017р: 

 

Більше 

 

Без змін 

 

Менше 

 

Не 

відповіли 

 

Баланс 

Зміна 

балансу до 

ІІІ кварталу 

2017. в.п. 

Обсяг виробництва 

продукції 
28 46 26 0 2 -21 

Кількість працівників 11 76 12 1 -1 -6 

Відпускні ціни на 

продукцію 
39 58 3 0 36 10 

Як, на вашу думку, 

зміниться обсяг 

іноземних замовлень 

на виробництво 

продукції 

(експортний попит) у 

жовтні-грудні 2017р 

 

Збіль-

шиться 

 

Не змі-

ниться 

Змен-

шиться 

Не буде 

експорту 
Баланс 

Зміна 

балансу до 

ІІІ кварталу 

2017. в.п. 

 

11 

 

37 

 

12 

 

40 

 

-1 

 

-8 

Як змінилась 

конкурентна позиція 

на внутрішньому 

ринку за липень-

серпень 2017р 

Поліп-

шилась 

Не 

зміни-

лась 

Погірши-

лась 

Не 

відповіли 
Баланс 

Зміна 

балансу до 

ІІІ кварталу 

2017. в.п. 

7 84 9 0 -2 1 

Як змінилась 

конкурентна позиція 

на зовнішніх ринках 

за липень-серпень 

2017р 

 

Поліп-

шилась 

 

Не 

зміни-

лась 

 

Погірши-

лась 

 

Немає 

експорту 

 

 

Баланс 

Зміна 

балансу до 

ІІІ кварталу 

2017. в.п. 

У межах ЄС 4 45 4 47 0 1 

За межами ЄС 4 46 5 45 -1 1 
Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики України)   

 

Таблиця Б.2 

Індекс промислової продукції України у 2017 р. 

  Вересень 2017 до 

 Код за 

КВЕД 

2010 

серпня 2017 вересня 2016 

сезонно 

скориговані 

не  

скориговані 

скориговані  

на ефект 

календарних 

днів 

не 

скоригова

ні 

Промисловість B+C+D 99,6 102,5 99,9 99,7 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
B 101,2 101,7 96,8 92,7 

Переробна промисловість C 98,7 104,7 102,3 101,2 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря 

 

D 

 

 

99,5 

 

94,9 

 

96,1 

 

96,6 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики України)   
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Рис. Б.1. Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-вересень 

2016-2017 рр.,%  

(до відповідного періоду попереднього року) 
Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики України)   

 

 

Рис. Б.2. Товарна структура у січні-серпні 2016-2017 рр., %  

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики України)   
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Таблиця Б.3 

Індекси промислової продукції за регіонами, % 
 

Область 

Жовтень 2017 р. 

до вересня 

2017 р. 

Жовтень 2017 р.  

до жовтня  

2016 р. 

Січень-жовтень 

2017 р. до 

січня-жовтня 

2016 р. 

Україна 106,9 100,4 99,8 

Вінницька 108,2 111,2 109,1 

Волинська 107,2 103,4 105,2 

Дніпропетровська 104,7 103,1 99,0 

Донецька 102,0 85,2 87,4 

Житомирська 108,9 108,5 109,1 

Закарпатська 103,7 109,2 98,7 

Запорізька 108,1 109,1 107,4 

Івано-Франківська 100,2 116,1 111,4 

Київська 104,7 104,9 109,4 

Кіровоградська 130,9 96,4 106,6 

Луганська 77,0 45,0 70,0 

Львівська 104,2 111,1 104,1 

Миколаївська 100,9 98,1 102,4 

Одеська 106,9 108,1 115,7 

Полтавська 117,0 105,7 99,5 

Рівненська 92,6 101,3 108,8 

Сумська 113,3 104,3 101,1 

Тернопільська 130,2 101,5 103,5 

Харківська 106,6 100,3 106,5 

Херсонська 88,6 99,4 102,7 

Хмельницька 131,1 95,3 102,5 

Черкаська 102,9 100,6 98,4 

Чернівецька 100,0 106,6 106,5 

Чернігівська 111,4 100,1 96,5 

м.Київ 105,5 93,6 94,8 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики України) 
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Таблиця Б.4 

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України 

 

  

Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол.      

США 

у % до      

9 місяців         

2016  

у % до 

загальн

ого 

обсягу 

тис.дол.        

США 

у % до    

9 

місяців         

2016  

у % до 

зага-

льного 

обсягу 

Україна 31327221,1 121,1 100,0 35199195,7 
2
 127,3 100,0 –3871974,6 

у тому числі               

Вiнницька  846866,5 135,5 2,7 255754,0 120,2 0,7 591112,5 

Волинська  487715,4 108,3 1,6 1017100,4 130,3 2,9 –529385,0 

Днiпропетровсь

ка  
5154087,9 121,7 16,5 3314476,0 134,2 9,4 1839611,9 

Донецька  3146889,9 124,1 10,0 1415348,3 186,6 4,0 1731541,6 

Житомирська  435321,1 124,3 1,4 333505,7 143,4 0,9 101815,4 

Закарпатська  1033060,3 116,5 3,3 976317,5 117,5 2,8 56742,8 

Запорiзька  2122696,0 127,7 6,8 884503,5 120,6 2,5 1238192,5 

Івано-

Франківська  
441846,1 112,3 1,4 425794,3 142,3 1,2 16051,8 

Київська  1318630,6 109,7 4,2 2515337,9 117,1 7,1 –1196707,3 

Кiровоградська  311574,6 105,3 1,0 177824,2 129,0 0,5 133750,4 

Луганська  180541,9 52,7 0,6 191264,8 70,5 0,5 –10722,9 

Львiвська  1142495,3 125,5 3,6 1564010,0 129,4 4,4 –421514,7 

Миколаївська  1352630,1 121,6 4,3 571516,2 113,0 1,6 781113,9 

Одеська  1406185,0 134,9 4,5 1058605,0 122,1 3,0 347580,0 

Полтавська  1363774,7 132,4 4,4 832900,6 137,7 2,4 530874,1 

Рiвненська  277454,9 120,1 0,9 235696,1 135,7 0,7 41758,8 

Сумська  466056,0 115,6 1,5 393516,1 120,4 1,1 72539,9 

Тернопiльська  262831,7 125,3 0,8 267654,4 133,4 0,8 –4822,7 

Харкiвська  865596,6 117,9 2,8 1156435,7 108,4 3,3 –290839,1 

Херсонська  207028,7 115,8 0,7 151114,5 118,5 0,4 55914,2 

Хмельницька  323241,2 156,5 1,0 306427,0 128,1 0,9 16814,2 

Черкаська  439618,1 133,0 1,4 279377,2 135,5 0,8 160240,9 

Чернiвецька  94713,3 104,2 0,3 82095,4 125,0 0,2 12617,9 

Чернігівська  414159,4 142,7 1,3 333474,0 91,4 0,9 80685,4 

м.Київ 7131093,9 117,8 22,8 13841551,7 121,1 39,3 –6710457,8 

1  
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та 

частини зони проведення антитерористичної операції. 

2
 З урахуванням не розподілених за регіонами 

поставок газу природного.    
 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики України)   
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ДОДАТОК В 

Таблиця В.1 

Розподіл підприємств за типами інновацій та кількістю працюючих   

у 2014-2016 рр. 

(відсотків до загальної кількості обстежених підпримств) 

 
Інноваційно 

активні 

підприємства 

У тому числі запроваджували 

Технологічні 

інновації 

Технологічні та 

нетехнологічні 

інновації 

Нетехнологічні 

інновації 

Усього 18,4 5,0 6,8 6,6 
У т.ч. з кількістю 

працюючих 
    

до 49 осіб 14,8 3,8 4,9 6,1 
50-249 осіб 24,7 7,3 9,8 7,6 
250 осіб і більше 39,6 11,5 19,9 8,2 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики України)   

 

Таблиця В.2 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах у 2000-2016 рр. 

  

Питома вага 

підприємств, 

що 

впроваджувал

и інновації. % 

Впроваджено 

нових 

технологічних 

процесів, 

процесів 

у т.ч. 

маловідх

одні, 

ресурсозб

ерігаючі 

Впроваджено 

виробництво ін

новаційних 

видів 

продукції
1
, 

найменувань 

з них 

нові 

види 

технік

и 

Питома вага 

реалізованої 

інноваційної 

продукції в 

обсязі 

промислової, % 
2000 14,8 1403 430 15323 631 9,4 
2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8 
2002 14,6 1142 430 22847 520 7 
2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6 
2004 10 1727 645 3978 769 5,8 
2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5 

2006 10 1145 424 2408 786 6,7 
2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7 
2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9 
2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8 
2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 
2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 
2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 
2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3 
2014

2 12,1 1743 447 3661 1314 2,5 
2015

2 15,2 1217 458 3136 966 1,4 
2016

2,3 16,6 3489 748 4139 1305 ... 
1 
до 2003 року нових видів продукції; 

2
 дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та 

частини зони проведення антитерористичної операції; 
3
 дані наведені за результатами державного статистичного спостереження за формою № ІНН "Обстеження 

інноваційної діяльності підприємств за період 2014-2016 років" (за міжнародною методологією). 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики України)   
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Примітка: подано на основі даних Державної служби статистики України 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.1. Розподіл інноваційно активних підприємств за кількістю працюючих, 

% (за результатами дослідження у 2012-2014 рр. та 2014-2016 рр.) 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики України)   

 

Таблиця В.3 

Джерела фінансування інноваційної діяльності у 2000-2016 рр., млн.грн. 

  

Загальна сума 

витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
державного 

бюджету 
іноземних 

інвесторів 
інші 

джерела 

2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0 

2001 1971,4 1654 55,8 58,5 203,1 

2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4 

2003 3059,8 2148,4 93 130 688,4 

2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3 

2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2 

2006 6160 5211,4 114,4 176,2 658 

2007 10821 7969,7 144,8 321,8 2384,7 

2008 11994,2 7264 336,9 115,4 4277,9 

2009 7949,9 5169,4 127 1512,9 1140,6 

2010 8045,5 4775,2 87 2411,4 771,9 

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 
2014

1 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 
2015

1 13813,7 13427 55,1 58,6 273 

2016
1,2 23229,5 22036 179 23,4 991,1 

1 
дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та 

частини зони проведення антитерористичної операції; 
2  

дані наведені за результатами державного статистичного спостереження за формою № ІНН "Обстеження 

інноваційної діяльності підприємств за період 2014-2016 років" (за міжнародною методологією). 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики України)   
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Таблиця В.4 

Глобальний індекс інноваційного розвитку у 2017 р. 

Country/economy Score(0-100) Rank Income Rank Region Rank 
Efficiency 

Ratio 
Rank 

Switzerlnd 67.69 1 HI 1 EUR 1 0.95 2 

Sweden 63.82 2 HI 2 EUR 2 0.83 12 

Netherlands 63.36 3 HI 3 EUR 3 0.93 4 

United States of 

America 
61.40 4 HI 4 NAC 1 0.78 21 

United Kingdom 60.89 5 HI 5 EUR 4 0.78 20 

Denmark 58.70 6 HI 6 EUR 5 0.71 34 

Singapore 58.69 7 HI 7 SEAO 1 0.62 63 

Finland 58.49 8 HI 8 EUR 6 0.70 37 

Germany 58.39 9 HI 9 EUR 7 0.84 7 

Ireland 58.13 10 HI 10 EUR 8 0.85 6 

Korea,Rep 57.70 11 HI 11 SEAO 2 0.82 14 

Luxemburg 56.40 12 HI 12 EUR 9 0.97 1 

Iceland 55.76 13 HI 13 EUR 10 0.86 5 

Japan 54.72 14 HI 14 SEAO 3 0.67 49 

France 54.18 15 HI 15 EUR 11 0.71 35 

Hong Kong (China) 53.88 16 HI 16 SEAO 4 0.61 73 

Israel 53.88 17 HI 17 NAWA 1 0.77 23 

Canada 53.65 18 HI 18 NAC 2 0.64 59 

Lithuania 41.17 40 HI 37 EUR 27 0.59 84 

Croatia 39.80 41 HI 38 EUR 28 0.66 52 

Romania 39.16 42 UM 4 EUR 29 0.69 39 

Turkey 38.90 43 UM 5 NAWA 4 0.84 9 

Greece 38.85 44 HI 39 EUR 30 0.56 87 

Russian Federation 38.76 45 UM 6 EUR 31 0.61 75 

Chile 38.70 46 HI 40 LCN 1 0.60 77 

Viet Nam 38.34 47 LM 1 SEAO 9 0.84 10 

Montenegro 38.07 48 UM 7 EUR 32 0.3 62 

Qatar 37.90 49 HI 41 NAWA 5 0.61 68 

Ukraine 37.62 50 LM 2 EUR 33 0.83 11 

Thailand 37.57 51 UM 8 SEAO 10 0.75 24 

Mongolia 37.13 52 LM 3 SEAO 11 0.74 27 

Costa Rica 37.09 53 UM 9 LCN 2 0.69 43 

Moldova, Rep 36.84 54 LM 4 EUR 34 0.78 22 

Saudi Arabia 36.17 55 HI 42 NAWA 67 0.53 96 

Kuwait 36.10 56 HI 43 NAWA 7 0.79 18 

South Africa 35.80 57 UM 10 SSF 1 0.53 97 

Mexico 35.79 58 UM 11 LCN 3 0.61 74 

Armenia 35.65 59 LM 5 NAWA 8 0.80 17 

India 35.47 60 LM 6 CSA 1 0.66 53 

TFYR of Macedonia 35.43 61 UM 12 EUR 35 0.59 80 

Serbia 35.34 62 UM 13 EUR 36 0.61 67 

Panama 34.98 63 UM 14 LCN 4 0.69 38 

Mauritius 34.82 64 UM 15 SSF 2 0.48 109 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики України)   
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ДОДАТОК Г 

Таблиця Г.1 

Нормативи показників поглибленої діагностики діяльності виробничого  

підприємства  

Коефіцієнти ліквідності та платоспроможності: 

Назва 
Абсолютної 

ліквідності 

Швидкої 

ліквідності 
Покриття 

Відновлення 

платоспромож-

ності 

Утрати 

платоспро-

можності 

Норма 0,2-0,35 0,7-0,8 2-3 >1 <1 

Коефіцієнти рентабельності (%): 

Назва 

Рентабельності 

собівартості або 

продукції 

Рентабельності 

продажу або 

валової реалізації 

Чиста 

рентабельність 

продажу 

Рентабельності 

активів 

Рентабельності 

власного 

капіталу 

Норма > 0 ↑ > 0 ↑ > 0 ↑ > 0 ↑ > 0 ↑ 

Коефіцієнти стану і структури капіталу: 

Назва 

 

 

Фінансування 

(власний капітал 

/ позиковий 

капітал) 

Фінансової 

стабільності 

(власний і 

довгостроковий 

капітал / 

загальний капітал) 

Кредитор. 

заборгов. / 

дебітор. 

заборгов. 

Довг. позикові 

кошти / 

позикові кошти 

Кредитор. 

заборгов. /  

позикові кошти 

Норма >1 > 0,8 1 >0,3 >0,1 

Коефіцієнти оборотності (ділової активності): 

Назва 

 

 

Оборотних 

засобів 

Товарно-

матеріальн. 

запасів 

Дебіторської 

заборгованості 

Кредиторської 

заборгованості 

Тривалість 

циклу (днів) 

Операц. Фін. 

Норма ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 

Коефіцієнти маневреності та забезпеченості власним оборотним капіталом: 

Назва 

 

Маневреності 

власного капіталу 

Забезпеченості 

оборотних активів 

ВОК 

Забезпеченості 

запасів ВОК 

Покриття 

запасів 

Перманентний 

капітал / 

виробничі 

активи 
Норма ≥ 0,5 > 0 ↑ > 0 ↑ > 0 ↑ > 0 ↑ 

Примітка: подано автором на основі (Дорощук та Дащенко, 2014) 
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ДОДАТОК Д 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Публікації у наукових фахових виданнях України: 

1. Корженевська, В.М., 2010. Роль та значення фінансової стійкості в 

забезпеченні стабільного розвитку підприємства. Держава та регіони: науково-

виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво, 6, с. 210-214 

(0,46 друк. арк.). 

2. Корженевська, В.М., 2011. Дослідження факторів впливу на фінансовий 

стан підприємства. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових 

праць, 7 (122), с. 102-106 (0,55 друк. арк.). 

3. Корженевська, В.М. та Череп, А.В., 2015. Роль та значення 

антикризового управління в діяльності підприємства. Вісник Запорізького 

національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки, 3 (27), 

с. 16-24 (0,82 друк. арк., особистий внесок автора: 0,39 друк. арк..,  досліджено 

фактори впливу та причини виникнення кризи, обґрунтовано необхідність 

антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування).  

4. Корженевська, В.М. та Череп, А.В., 2015. Формування системи 

антикризового управління підприємством. Держава та регіони: науково-

виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво, 4 (85), с. 97- 101 

(0,50 друк. арк., особистий внесок автора: 0,38 друк. арк.., досліджено особливості 

формування системи антикризового управління підприємством). 

5. Корженевська, В.М., 2016. Проблеми та тенденції розвитку підприємств 

машинобудування в умовах кризи. Вісник Херсонського національного 

технічного університету: науковий журнал, 2 (57), с. 194-199 (0,48 друк. арк.).  

1.2. Публікації у наукових виданнях України,  

що входять до міжнародних наукометричних баз даних:  

6. 

Корженевська, В.М., 2016. Методичний підхід до системного 

управління кризою на машинобудівних підприємствах з використанням 

                                                 

 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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економічних інструментів. Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Економічні науки: збірник наукових праць, 32 (1), с. 105-

111 (0,38 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: 

Index Copernicus (Польща), Scientific Indexing Services (США), Cosmos 

Foundation (Німеччина), Scientific & Scolary Journals iiiFactor (Сполучене 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)). 

7. 

Корженевська, В.М. та Череп, А.В., 2017. Використання економічних 

інструментів в системі антикризового управління підприємством. Актуальні 

проблеми економіки: науковий економічний журнал, 1 (187), с. 177-187 

(0,67 друк. арк., особистий внесок автора: 0,37 друк. арк., уточнено сутність 

поняття «економічні інструменти антикризового управління», розроблено 

типи антикризової програми підприємства та проведено їх практичне 

застосування на підприємстві) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: EBSCOhost (США), Ulrich’s Periodicals Directory (США), EconLit 

(США), Cabell’s Directories (США), ABI/Inform by ProQuest (США), Erih Plus 

(Норвегія)). 

8. 
*
Корженевська, В.М. та Череп, А.В., 2017. Дослідження економічних 

інструментів антикризового управління діяльністю підприємств 

машинобудування. Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Економічні науки: збірник наукових праць, 33, с. 303-311 

(0,40 друк. арк., особистий внесок автора: 0,28 друк. арк., розроблено 

методичний підхід до оцінювання рівня кризи на підприємствах 

машинобудування) (Міжнародна представленість та індексація журналу: 

Index Copernicus (Польща), Scientific Indexing Services (США), Cosmos 

Foundation (Німеччина), Scientific & Scolary Journals iiiFactor (Сполучене 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)). 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

9. Корженевська, В.М., 2009. Фінансовий стан підприємства в кризових 

умовах. В.: Сучасні тенденції розвитку менеджменту: Університетська 

                                                 

 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених. Запоріжжя, 

Україна, 17 Грудень 2009. Запоріжжя: ЗНУ (0,12 друк. арк.). 

10. Корженевська, В.М., 2010. Аналіз теоретичних підходів до визначення 

поняття «фінансовий стан підприємства» [online] Доступно: 

<http://www.iconf.org.ua>. В.: Розвиток України в XXI столітті: економічні, 

соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: VI Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція. Тернопіль, Україна, 15 Квітень 

2010. Тернопіль: ТНЕУ (0,14 друк. арк.). 

11. Корженевська, В.М., 2010. Система обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством. В.: Підприємницька діяльність в 

Україні: проблеми розвитку та регулювання: IV Міжнародна науково-

практична конференція. Київ, Україна, 27-28 Травень 2010. Київ: МІБО КНЕУ 

(0,14 друк. арк.). 

12. Корженевська, В.М., 2010. Особливості інформаційного забезпечення 

оцінки фінансового стану підприємства. В.: Трансформаційні процеси в 

економіці держави та регіонів: V Міжнародна науково-практична 

конференція. Запоріжжя, Україна, 13-14 Жовтень 2010. Запоріжжя: ЗНУ 

(0,10 друк. арк.).  

13. Корженевська, В.М. та Вишневський, В.П., 2011. Прогнозування та 

шляхи покращення фінансового стану підприємства. В.: Молода наука-2011: 

IV Університетська науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених. Запоріжжя, Україна, 12-14 Квітень 2011. Запоріжжя: ЗНУ 

(0,10 друк. арк., особистий внесок автора: 0,06 друк. арк., досліджено шляхи 

покращення фінансового стану підприємства).  

14. Корженевська, В.М. та Вишневський, В.П., 2011. Сучасні аспекти 

науково-технологічного розвитку підприємств. В.: Інноваційні ідеї молоді в 

соціально-економічному розвитку України XXI століття: V Міжнародна 

студентська конференція. Запоріжжя, Україна, 14-15 Квітень 2011. Запоріжжя: 

ЗНУ (0,10 друк. арк., особистий внесок автора: 0,05 друк. арк., досліджено та 

обґрунтовано необхідність науково-технологічного оновлення підприємств).  

15. Корженевська, В.М. та Череп, А.В., 2015. Особливості антикризового 

управління підприємством в сучасних умовах економічного розвитку. В.: 

Молода наука-2015: VIII Університетська науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих вчених. Запоріжжя, Україна, 7-9 Квітень 2015. 

http://www.iconf.org.ua/
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Запоріжжя: ЗНУ (0,10 друк. арк., особистий внесок автора: 0,06 друк. арк., 

досліджено особливості антикризового управління підприємством).  

16. Корженевська, В.М. та Череп, А.В., 2015. Вплив кризи на діяльність 

підприємства. В.: Управління соціально-економічним розвитком регіонів та 

держави: ІX Міжнародна конференція студентів і молодих вчених. Запоріжжя, 

Україна, 16-17 Квітень 2015. Запоріжжя: ЗНУ (0,10 друк. арк., особистий 

внесок автора: 0,05 друк. арк., досліджено теоретичні підходи до визначення 

поняття «криза» та визначено ознаки прояву кризи на підприємстві).  

17. Корженевська, В.М. та Череп, А.В., 2015. Сутність антикризового 

управління підприємством. В.: Виклики та перспективи розвитку нової 

економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: X Міжнародна 

науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 15-16 Жовтень 2015. 

Запоріжжя: ЗНУ (0,10 друк. арк., особистий внесок автора: 0,06 друк. арк., 

досліджено сутність антикризового управління).  

18. Корженевська, В.М. та Череп, А.В., 2016. Основні аспекти 

антикризового управління підприємством. В.: Молода наука-2016: 

ІХ Університетська науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених. Запоріжжя, Україна, 12-14 Квітень 2016. Запоріжжя: ЗНУ 

(0,14 друк. арк., особистий внесок автора: 0,08 друк. арк., досліджено 

характерні риси антикризового управління підприємством).  

19. Корженевська, В.М. та Череп, А.В., 2016. Важливість та необхідність 

проведення антикризових заходів на підприємстві. В.: Управління соціально-

економічним розвитком регіонів та держави: X Міжнародна конференція 

студентів і молодих вчених. Запоріжжя, Україна, 14-15 Квітень 2016. 

Запоріжжя: ЗНУ (0,10 друк. арк., особистий внесок автора: 0,04 друк. арк., 

досліджено основні антикризові заходи на підприємстві).  

20. Корженевська, В.М. та Череп, А.В., 2016. Використання економічних 

інструментів у процесі управління кризою на підприємстві. В.: Виклики та 

перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та 

регіональному рівнях: XI Міжнародна науково-практична конференція. 

Запоріжжя, Україна, 20-21 Жовтень 2016. Запоріжжя: ЗНУ (0,10 друк. арк., 

особистий внесок автора: 0,06 друк. арк., досліджено економічні інструменти 

антикризового управління підприємством).    
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Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 
з/п 

Тип конференції Назва конференції 
Місце і дата 
проведення 

Тип 
участі 

 

1 

Університетська 
наукова конференція 
студентів, аспірантів і 

молодих вчених 

«Сучасні тенденції розвитку 
менеджменту» 

Запоріжжя, 
Україна, 

17 грудня  
2009 р. 

Очна 

2 
VI Міжнародна 

науково-практична 
інтернет-конференція 

«Розвиток України в XXI 
столітті: економічні, соціальні, 

екологічні, гуманітарні та 
правові проблеми» 

Тернопіль, 
Україна,  
15 квітня 
 2010 р. 

Заочна 

3 
IV Міжнародна 

науково-практична 
конференція 

«Підприємницька діяльність в 
Україні: проблеми розвитку та 

регулювання» 

Київ, Україна,  
27-28 травня  

2010 р. 
Очна 

4 
V Міжнародна 

науково-практична 
конференція 

«Трансформаційні процеси в 
економіці держави та 

регіонів» 

Запоріжжя, 
Україна, 

13-14 жовтня  
2010 р. 

Очна 

5 

IV Університетська 
науково-практична 

конференція 
студентів, аспірантів і 

молодих вчених 

«Молода наука-2011» 

Запоріжжя, 
Україна,  

12-14 квітня 
2011 р. 

Очна 

6 
V Міжнародна 

студентська 
конференція 

«Інноваційні ідеї молоді в 
соціально-економічному 

розвитку України  
XXI століття» 

Запоріжжя, 
Україна,  

14-15 квітня  
2011 р. 

Заочна 

7 

VIII Університетська 
науково-практична 

конференція 
студентів, аспірантів і 

молодих вчених 

«Молода наука-2015» 

Запоріжжя, 
Україна, 

 7-9 квітня 
2015 р. 

Очна 

8 
ІX Міжнародна 

конференція студентів 
і молодих вчених 

«Управління соціально-
економічним розвитком 

регіонів та держави»  

Запоріжжя, 
Україна,  

16-17 квітня 
2015 р. 

Очна 

9 
X Міжнародна 

науково-практична 
конференція 

«Виклики та перспективи 
розвитку нової економіки на 

світовому, державному та 
регіональному рівнях» 

Запоріжжя, 
Україна,  

15-16 жовтня 
2015 р. 

Очна 

10 

ІХ Університетська 
науково-практична 

конференція 
студентів, аспірантів і 

молодих вчених 

«Молода наука-2016»  

Запоріжжя, 
Україна,  

12-14 квітня 
2016 р. 

Заочна 

11 
X Міжнародна 

конференція студентів 
і молодих вчених 

«Управління соціально-
економічним розвитком 

регіонів та держави» 

Запоріжжя, 
Україна, 14-15 
квітня 2016 р. 

Заочна 

12 
XI Міжнародна 

науково-практична 
конференція 

«Виклики та перспективи 
розвитку нової економіки на 

світовому, державному та 
регіональному рівнях» 

Запоріжжя, 
Україна, 20-21 

жовтеня  
2016 р. 

Очна 
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