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У статті проведено аналіз дієвості механізму антикризового управління соціальноекономічним розвитком 
Закарпатської області. За результатами статистичного моніторингу соціальноекономічних показників здій-
снено виокремлення та систематизацію складових економічної кризи регіону. Здійснено порівняльний аналіз 
окремих показників з запропонованими характеристичними значеннями. Зроблено висновок про необхідність 
застосування інструментів превентивного та стабілізаційного антикризового управління розвитку регіону. 

Ключові слова: економічна криза, індикатор, превентивне антикризове управління, стабілізаційне анти-
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Микловда В.П. АНАЛИЗ ДЕЙСТВЕННОСТИ МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье проведен анализ действенности механизма антикризисного управления социальноэкономиче-
ским развитием Закарпатской области. По результатам статистического мониторинга социальноэкономиче-
ских показателей осуществлен выделение и систематизацию составляющих экономического кризиса реги-
она. Осуществлен сравнительный анализ отдельных показателей с предложенными характеристическими 
значениями. Сделан вывод о необходимости применения инструментов превентивного и стабилизационного 
антикризисного управления развития региона.

Ключевые слова: экономический кризис, индикатор, превентивное антикризисное управление, стабили-
зационная антикризисное управление.

Miklovda V.P. ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE MECHANISM OF CRISIS MANAGEMENT IN THE 
TRANSCARPATHIAN REGION

It has been carried in the the article analyzes the effectiveness of the mechanism of anticrisis management of 
socioeconomic development of the Transcarpathian region. As a result of statistical monitoring of socioeconomic 
indicators, the isolation and systematization of the components of the economic crisis of the region have been made 
It has been made in the comparative analysis of individual indicators with proposed characteristic values. It has been 
made in the conclusion on the need for the use of preventive and stabilization crisis management tools in the region.

Keywords: economic crisis, indicator, preventive anticrisis management, stabilization anticrisis management.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Забезпечення стабільного еконо-
мічного розвитку та добробуту населення 
Закарпатської області багато в чому визна-
чається ефективністю дій щодо антикризо-
вого управління. 

Протягом останніх років питання ефек-
тивності та результативності механізму анти-
кризового управління на регіональному рівні 
набуває першочергового значення. Більшість 
економістів, у процесі дослідження тенден-
цій та перспектив розвитку регіонів України, 
погоджуються з думкою, що розробити уні-
фіковані, однаково ефективні інструменти 
антикризового управління, які були б ваго-
мими та дієвим для всіх регіонів України прак-
тично неможливо. Дії держави щодо розробки 
механізму антикризового управління пови-

нні враховувати специфіку розвитку кожного 
з регіонів, його економічний та фінансовий 
потенціал, рівень інтеграційних процесів як 
на національному, так і міжнародному рівнях. 

Проблеми розвитку переважної більшості 
регіонів України, деформація структури еко-
номіки, висока залежність від імпорту енер-
горесурсів, слабка конкурентоспроможність 
несировинних секторів економіки, нерозви-
неність ряду ринкових інститутів, включаючи 
фінансові, а також великі диспропорції в регі-
ональному розвитку обґрунтовують необхід-
ність більш ґрунтовного дослідження питання 
дієвості та результативності механізму анти-
кризового управління на регіональному рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Значний вклад у вивчення проблеми 
причин та наслідків розвитку кризових про-
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цесів як на регіональному, так і національ-
ному рівнях здійснили результати досліджень 
таких відомих українських і зарубіжних уче-
них, як А. Гальчинського, В. Геєця, А. Грязьо-
вої, Дж.  Кейнса, М. Кондратьєва тощо. Про-
тягом останніх років питання антикризового 
управління досліджують такі відомі зарубіжні 
та українські вчені як О. Власюк, Л. Ліго-
ненко, І. Лукінов, В. Мединський, І. Михасюк, 
П. Пашута, А. Пересада, А. Пушкар, Л. Феду-
лова та ін. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Основною метою статті є 
визначення дієвості антикризового механізму 
в Закарпатської області шляхом моніторингу 
індикаторів соціальноекономічного розвитку 
регіону.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Змістовними функціональними озна-
ками поняття економічної кризи є сукупність 
загроз та несприятливих умов соціальноеко-
номічного розвитку регіону. Форми прояву 
кризи це дисбаланс у розвитку регіону, інфля-
ційні процеси, зменшення інвестиційної при-
вабливості регіону, підвищення цін на товари 
та послуги для населення, високий рівень 
безробіття, нестабільний розвиток соці-
альноекономічної системи, незадоволення 
інтересів виробників продукції, структурна 
розбалансованість економічної системи та 
змінність її параметрів, нестабільність фінан-
совоекономічних процесів. 

Аналіз дієвості механізму антикризового 
управління проводиться шляхом моніторингу 
індикаторів соціальноекономічного розвитку 
регіону, з метою визначення рівня кризових 
процесів. Коло обраних індикаторів економіч-
ної кризи регіону повинно комплексно відби-
вати зазначені характеристики соціальноеко-
номічного розвитку та його середовища. 

Індикатори та їх порогові значення форму-
ються за допомогою таких принципів [1]:

– системності, за яким зміна значення 
кожного складника економічної кризи або 
індикатора впливає на зміну інтегральної 
оцінки рівня економічної кризи загалом; 

– комплексності, тобто охоплення всіх 
істотних складників і індикаторів кризи, де 
кожний індикатор характеризує вплив чин-
ника або їхньої групи на стан системи; 

– ієрархічності, тобто ранжування індика-
торів за значенням – від загальних до част-
кових (першу групу складають зведені інди-
катори, які забезпечують повну інтегральну 
характеристику економічної кризи регіону, 
другу складають індикатори, які доповнюють 

загальні, виходячи із впливу на стан системи); 
– адекватності, якій забезпечує форму-

вання мінімального набору індикаторів дослі-
джуваного об’єкту, що адекватно відобража-
ють реальний стан об’єкта; 

– однозначності, тобто можливості трак-
тування первинних показників як стимуля-
торів або дестимуляторів економічного роз-
витку; 

– безперервності, що припускає коригу-
вання тих чи інших індикаторів системи або 
введення до неї додаткових індикаторів за 
умови надходження нових даних або розро-
блення нових методів розрахунку нових важ-
ливіших індикаторів, які до цього не публіку-
вались органами державної статистики; 

– доступності, що означає застосування 
лише тих індикаторів, розрахунок яких може 
забезпечувати наявні (у діючих формах обліку 
й статистичної звітності) дані, що характери-
зуються достатнім ступенем вірогідності. 

До складових економічної кризи відносять 
економічну, фінансову, інвестиційноіннова-
ційну, зовнішньоекономічну, соціальну, енер-
гетичну, демографічну. Кожна з перелічених 
складових включає сукупність індикаторів 
(показників), які характеризують стан роз-
витку економічної кризи та характеризують 
рівень її прояву. 

Для кожного індикатора структурних скла-
дових стану економічної кризи розроблені 
характеристичні значення, які визначають 
рівень економічної кризи (табл. 1). 

Аналіз соціальноекономічного розви-
тку Закарпатської області показав наступне 
(табл. 2):

– економічна складова та її індикатори зна-
ходяться на критичному рівні. Рівень безро-
біття становить вище нормативного значення 
та складає 9,2 % у 20142015 рр. Індикатор 
рівень «тонізації» економіки як і попередній 
показник знаходиться у межах критичного 
рівня економічної кризи;

– демографічна складова характеризує 
оптимальне значення коефіцієнта природ-
ного приросту та навпаки критичне значення 
у індикатора демографічне навантаження 
непрацездатного населення на працездатне;

– зовнішньоекономічна складова харак-
теризує критичне значення відкритості еко-
номіки та змінні характеристики коефіцієнта 
покриття експортом імпорту (2013 р. – критич-
ний рівень, 20142015 рр. – оптимальне зна-
чення індикатора);

– соціальна складова виражена індика-
торами частка населення із середньодушо-
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вими еквівалентними загальними доходами 
у місяць, нижчими прожиткового мінімуму та 
відношення середньомісячної номінальної 

заробітної плати до прожиткового мінімуму на 
одну працездатну особу засвідчує оптимальні 
значення індикаторів у Закарпатській області;

Таблиця 1
Характеристика значень індикаторів економічної кризи [2]

Параметри Характеристика

y0
значення індикатора, яке характеризується як мінімальний або абсолютно 
небезпечний рівень 

yкрит значення індикатора, яке характеризується як критичний рівень 
yнебезп значення індикатора, яке характеризується як небезпечний рівень 
yнездв значення індикатора, яке характеризується як незадовільний рівень 
yздв значення індикатора, яке характеризується як задовільний рівень 
yопт значення індикатора, яке характеризується як оптимальний рівень 

Таблиця 2
Індикатори соціально-економічного розвитку Закарпатської області, 2013-2015 рр. [3]

№ 
п/п

Найменування індикатора, 
одиниця виміру

Рік Нормативне 
значення 

індикатора

Характеристичне 
значення 

індикатора2013 2014 2015
Економічна складова

1. Рівень безробіття (за методо-
логією Міжнародної організації 
праці), відсотків

7,8 9,2 9,2 59 XRкрит

2. Рівень "тінізації" економіки, відсо-
тків ВРП 32 33 30 1330 XRкрит

Демографічна складова
3. Коефіцієнт природного приросту, 

на 1 тис. осіб наявного населення 3,7 3,6 1,2 2–1,5 XLопт

4. Демографічне навантаження 
непрацездатного населення на 
працездатне, відсотків

61,6 62,1 63,1 3555 XRкрит

Зовнішньоекономічна складова
5. Відкритість економіки, відсотків 125,6 153,6 158,9 75100 XRкрит
6. Коефіцієнт покриття експортом 

імпорту, разів 0,63 0,79 1,08 0,851,7 XLкрит– XLопт

Соціальна складова
7. Частка населення із середньоду-

шовими еквівалентними загаль-
ними доходами у місяць, нижчими 
прожиткового мінімуму, відсотків

9,8 6,2 6 18–30 XRопт

8. Відношення середньомісячної 
номінальної заробітної плати до 
прожиткового мінімуму на одну 
працездатну особу, разів

2,5 2,7 3,7 1,5–3 XLопт

Фінансова складова
9. Відношення дефіциту/профіциту 

бюджету Закарпатської області 
до ВРП, відсотків

1,1 0,7 0,2 6–10 XRнебезп

Інвестиційно-інноваційна складова
10. Відношення чистого приросту 

прямих іноземних інвестицій до 
ВРП, відсотків

16,3 16,5 23,5 47 XLопт

Енергетична складова
11. Енергоємність ВРП, кг умовного 

палива/гривень 0,31 0,22 0,18 0,70,25 XLопт



597

Випуск # 16 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Таблиця 3
Характеристика значень індикаторів економічної кризи Закарпатської області

Параметри Характеристика Складові економічної кризи 
XLкрит,
XRкрит

значення індикатора, яке характеризу-
ється як критичний рівень

економічна, демографічна, зовніш-
ньоекономічна

XLнебезп
XRнебезп

значення індикатора, яке характеризу-
ється як небезпечний рівень

фінансова

XRнездв, 
XLнездв

значення індикатора, яке характеризу-
ється як незадовільний рівень

-

XLздв значення індикатора, яке характеризу-
ється як задовільний рівень

-

XRопт, XLопт значення індикатора, яке характеризу-
ється як оптимальний рівень

енергетична, демографічна, зовніш-
ньоекономічна, соціальна, інвести-
ційноінноваційна

Джерело: складено автором

– фінансова складова характеризує 
небезпечне значення індикатора відношення 
дефіциту/профіциту бюджету Закарпатської 
області до ВРП;

– інвестиційноінноваційна складова 
характеризує критичний стан відношення 
чистого приросту прямих іноземних інвести-
цій до ВРП;

– енергетична складова засвідчує про 
поступове зниження енергоємності ВРП у 
Закарпатській області та становить опти-
мальне значення.

За результатами аналізу показників соці-
альноекономічного розвитку Закарпатської 

Рис. 1. Наслідки кризи на соціально-економічний розвиток регіону
Джерело: складено автором

області та визначених характеристичних 
значень доцільним є визначення найбільшої 
кількості складових економічної кризи які від-
носяться до відповідного рівня кризи (табл. 3).

Характеристичні значення індикаторів вка-
зують на приналежність кожної складової до 
відповідного рівня. З таблиці 3 видно, що еко-
номічна, демографічна, зовнішньоекономічна 
складові знаходяться у критичному рівні. 
Отже, антикризове управління повинно бути 
спрямоване на покращення індикаторів саме 
у згаданих складових.

Наслідки економічної кризи у Закарпат-
ській області (рис. 1): оновлення розвитку 

 

Наслідки економічної кризи 

Оновлення розвитку 
регіону 

Виникнення нової кризи 

Загострення кризи 

Руйнування розвитку 
регіону 

Послаблення кризи 

Перебудови у розвитку 
регіону 

Збереження розвитку 
регіону 

Перехід кризи у нову 
площину 

Консервування кризи 

Різкі зміни 

Вихід з кризи 

Довгострокові зміни 

Короткострокові зміни 

Зворотні зміни 

Незворотні зміни 
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Активне 
управління 

СТАБІЛІЗАЦІЙНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 

ТИП  
КРИЗИ 

Криза 
ліквідності 

Криза  
прибутковості 

Криза 
латентна 

БАЗОВІ  
ІНСТРУМЕНТИ 

ТИП 
УПРАВЛІННЯ 

КОНТРОЛІНГ 
САНАЦІЯ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ 
РЕІНЖИНІРИНГ 

МОНІТОРИНГ 
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ 

Реактивне 
управління 

Планове 
управління 

ПРЕВЕНТИВНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 

Діагностика втрати платоспроможності 

Розробка механізмів профілактики кризи 

Діагностика ознак неплатоспроможності 

Розробка механізмів усунення наслідків кризи 

 

регіону, руйнування розвитку, загострення 
кризи, послаблення кризи, вихід з кризи тощо. 
Вони виникли у зв’язку з відсутністю ефек-
тивної програми запобігання фінансовим 
кризам; критичним станом основних фондів 
у провідних галузях економіки; низькою кон-
курентоспроможність продукції; структур-
ними деформаціями різного типу; критичною 
залежністю економіки від зовнішніх рин-
ків; нераціональною структурою експорту; 
небезпечною експансія іноземного капіталу 
у стратегічних галузях; неефективністю вико-
ристання паливноенергетичних ресурсів; 
«тонізацією» економіки.

За результатами вивчення вітчизняного та 
зарубіжного досвіду можна виділити два осно-
вних наукових напрями антикризового управ-
ління: превентивне та стабілізаційне (рис. 2). 

Превентивне антикризове управління 
спрямоване на уникнення кризової ситуації 
у регіоні: діагностика втрати платоспромож-
ності суб’єктів господарювання, розробка 
механізмів профілактики кризи.

Стабілізаційне антикризове управління спря-
моване на стабілізацію соціальноекономічного 
розвитку у регіоні: діагностика ознак неплато-
спроможності суб’єктів господарювання, роз-
робка механізмів усунення наслідків кризи.

Висновки з цього дослідження. Сучас-
ний соціальноекономічний розвиток регіонів 
України та посилення глобалізацій них впли-
вів ставлять нові вимоги й завдання перед 
антикризовим управлінням. Воно повинно 
бути спрямоване на зростання економічного 
розвитку та рівня життя населення в райо-
нах області; активізацію інвестиційної діяль-
ності, сприяння ефективному використанню 
бюджетних коштів і місцевих ресурсів, зміц-
нення конкурентоспроможності регіональної 
економіки через формування нової терито-
ріальногалузевої структури господарства; 
узгодження пріоритетів економічного розви-
тку регіону із відповідними загальнодержав-
ними пріоритетами, сприяння міжрегіональній 
інтеграції та співробітництву, вирішенню між-
регіональних проблем. 

Рис. 2. Стабілізаційне та превентивне антикризове управління в регіоні
Джерело: складено  на основі [4]
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