
203

Випуск # 3 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

© Ковальчук Н.О., Павлюк А.О.

ЕК
О

Н
О

М
ІК

А
 Т

А
 У

П
РА

ВЛ
ІН

Н
Я

 П
ІД

П
РИ

ЄМ
СТ

ВА
М

И

УДК 658.15

Антикризовий фінансовий менеджмент як основа 
управління фінансами вітчизняних підприємств

Ковальчук Н.О.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри фінансів

Буковинського державного фінансово-економічного університету

Павлюк А.О.
студентка

Буковинського державного фінансово-економічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням антикризового фінансового управління підприємством. Розгля-
нуто наукові підходи до визначення антикризового фінансового управління, на основі узагальнення яких було 
запропоновано власне трактування даної категорії. Проаналізовано динаміку кількості вітчизняних підпри-
ємств та обґрунтовано необхідність запровадження у їх діяльності антикризового фінансового менеджменту. 
Виявлено відмінності між традиційним та антикризовим управлінням на підприємствах. Запропоновано мож-
ливі способи попередження настання кризових ситуацій на підприємствах України.
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Статья посвящена актуальным вопросам антикризисного финансового управления предприятием. 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Сучасний стан розвитку економіки 
України засвідчує, що проблема збитковості 
та банкрутства є надзвичайно актуальною, 
оскільки значна кількість вітчизняних підпри-
ємств в умовах кризового стану економіки 
працює збитково. Так, за даними Державної 
служби статистики України за січень-вере-
сень 2015 року 40,3% великих та серед-
ніх підприємств отримали збиток. Наведені 
дані свідчать про дуже тривожні тенденції 
у загальних результатах економічної діяль-

ності українських підприємств, що можуть 
передвіщати масові їх банкрутства. На таке 
становище впливають переважно зовнішні по 
відношенню до підприємств чинники. Адже 
Україна у 2015 р. у топ-100 рейтингу легко-
сті ведення бізнесу Doing Business-2015 
зайняла 96 місце. Лідирує у світовому рей-
тингу за сприятливістю ведення бізнесу 
Сінгапур. Також до першої десятки увійшли 
Нова Зеландія, Гонконг, Данія, Південна 
Корея, Норвегія, США, Великобританія, Фін-
ляндія та Австралія [1]. 



204

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Структурні зрушення в економіці, неста-
більність зовнішнього середовища, розрив 
налагоджених виробничих зв’язків, зміна 
форм власності і реструктуризація підпри-
ємств вимагають перегляду вироблених сте-
реотипів управлінського мислення і переходу 
до нових форм та методів системи управ-
ління, що і визначає актуальність теми дослі-
дження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Управління підприємством в кризовому стані 
стає одним із ключових факторів, який забез-
печує його довгострокову роботу. З огляду на 
це, проблематика антикризового фінансового 
менеджменту широко досліджується в науко-
вих колах. Вагомий внесок у розвиток теорії 
і практики антикризового управління підпри-
ємством зробили такі вчені, як: І.А. Бланк 
[2], В.П. Мартиненко, О.О. Терещенко [3], 
С.Я. Салига, В.О. Василенко [4], А. Альтман, 
А.М. Ткаченко, Л.І. Ліголенко [5], А.М. Штан-
грет, І.О. Щербань та ін.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Наявна науково-
практична література присвячена переважно 
загальноекономічним аспектам розвитку 
інформаційно-інноваційної економіки. Тоді як 
поза увагою залишаються питання реформу-
вання фінансового менеджменту у напрямку 
створення гнучких систем управління фінан-
сами, які б дозволяли своєчасно реагувати на 
актуальні зміни зовнішнього та внутрішнього 
середовища.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є узагаль-
нення та удосконалення існуючих теоретико-
методичних аспектів системи антикризового 
управління підприємством. Відповідно до 
мети можна визначити наступні завдання 
дослідження:

– визначення місця антикризового управ-
ління в системі фінансового менеджменту;

– розгляд та узагальнення наукових підхо-
дів до визначення антикризового управління 
фінансами;

– дослідження факторів, що впливають на 
виникнення фінансових криз на підприємстві 
та визначення способів зменшення їх нега-
тивного впливу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Можливе настання банкрутства є 
такою стадією фінансової кризи, на якій під-
приємство вже нездатне здійснювати фінан-
сове забезпечення своєї господарської діяль-
ності. При цьому непрогнозований процес 
втрати потенціалу розвитку підприємства стає 

загрозою для його подальшого існування. 
Загалом виділяють значну кількість причин 
кризових ситуацій та кризового стану підпри-
ємств. По відношенню до місця виникнення 
причини криз виділяють:

1) зовнішні відносно підприємства, на які 
воно не в змозі впливати або має обмежений 
вплив;

2) внутрішні, що виникають в результаті 
діяльності самого підприємства.

Вітчизняні науковці Л.О. Лігоненко, 
О.О. Терещенко відзначають, що виникнення 
кризових ситуацій відбувається на всіх ста-
діях життєвого циклу підприємства [3, с. 108; 
5, с. 59].

Тому в цілому правильно вважати, що при-
чина появи кризових явищ у діяльності підпри-
ємств прихована в самому ринковому госпо-
дарстві, якому властиві постійні зміни ринкових 
орієнтацій споживачів, невизначеність еконо-
мічної поведінки контрагентів підприємства, 
що потребує постійного коригування осно-
вних елементів та функціональних підсистем 
самого підприємства з метою забезпечення 
адекватності вхідним та вихідним параметрам 
розвитку системи в цілому. Разом з тим, дуже 
значною є залежність кризових ситуацій від 
рівня управління фінансами на підприємстві, 
від можливості ідентифікувати та нейтралі-
зувати негативний вплив факторів негатив-
ного впливу. Саме тому важливим елементом 
фінансового менеджменту підприємств є анти-
кризове фінансове управління.

На думку В.О. Василенко, антикризове 
управління – це управління, яке спрямоване 
на передбачення небезпеки кризи, аналіз 
її симптомів і усунення загроз появи кризо-
вих ситуацій, а в разі їх появи – аналіз і при-
йняття швидких заходів ліквідаційного харак-
теру з найменшими втратами та негативними 
наслідками [4, c. 122].

Л.О. Лігоненко розглядає поняття антикри-
зового фінансового менеджменту як постійно 
організоване управління, спрямоване на най-
більш оперативне виявлення ознак кризового 
стану та створення відповідних передумов 
для його своєчасного подолання з метою 
забез печення відновлення життєздатності 
окремого підприємства, запобігання його бан-
крутству [5, с. 57].

І.О. Бланк [2, c. 71] дотримується думки, 
що запобігання фінансовій кризі підпри-
ємства, ефективне її подолання і ліквіда-
ція негативних її наслідків забезпечується 
завдяки особливій підсистемі фінансового 
менеджменту, яка одержала назву «анти-



205

Випуск # 3 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

кризове фінансового управління підприєм-
ством» і спрямована на нейтралізацію ризику 
його банкрутства. 

Таким чином, можна зробити висновок, 
що під антикризовим фінансовим управлін-
ням необхідно розуміти систему заходів, 
спрямованих на попередження, виявлення 
та своєчасне усунення ознак кризи з метою 
недопущення банкрутства і відновлення жит-
тєдіяльності підприємства.

Суть антикризового управління у цьому 
випадку полягає в тому, що заходи щодо 
запобігання кризової ситуації мають бути 
вжиті ще задовго до настання такої ситуації, 
тобто доцільно не лікувати наслідки фінансо-
вої кризи, а запобігати їм.

Головним завданням антикризового управ-
ління є мінімізація ризиків управлінських 
рішень, що дозволило б досягти поставленої 
мети і результату за мінімумом додаткових 
засобів і за мінімальних негативних наслід-
ків, а також знизити ймовірність виникнення 
кризових ситуацій, підвищити стратегічний 
потенціал і активізувати потенціал проти-
дії кризовим явищам, підсилити адаптаційні 
можливості підприємств і зміцнити їх конку-
рентні позиції [6, c. 95].

Динаміка кількості суб’єктів господарю-
вання протягом 2010-2014 років є негативною 
(їх кількість зменшується), особливо активно 
стагнація економіки відчутна у сфері малого 
та середнього бізнесу. У табл. 1 представ-
лено динаміку кількості підприємств великого, 
середнього та малого бізнесу.

Як бачимо з табл. 1, кількість середніх 
підприємств зменшилась на 24,2% або на 
5077 одиниць, в той час, як кількість малих 
підприємств зменшилась на 9,1% або на 
32643 одиниць. Варто зазначити, що кількість 
великих підприємств також зменшилась на 
15,2% або 89 одиниць. Аналогічні показники 
зниження рівня підприємницької діяльності 
спостерігаються і для суб’єктів господарю-

вання, які зареєстровані як фізичні особи, а 
саме їх кількість зменшилась на 11,8% або 
213958 одиниць. Таке скорочення кількості 
суб’єктів малого та середнього бізнесу, юри-
дичних осіб загрожує зниженню рівня вироб-
ництва з усіма соціально-економічними 
наслідками. З огляду на це на вітчизняних 
підприємствах необхідно формувати антикри-
зову стратегію управління.

Антикризова стратегія формується в межах 
загального стратегічного планування, але 
особливістю є акцентування уваги на засо-
бах оцінки, аналізу і контролю, визначення 
завдань, розроблення та реалізації управлін-
ських рішень, які стосуються основних пара-
метрів життєдіяльності підприємства у кризо-
вій ситуації.

Характерними рисами антикризової стра-
тегії, як особливого виду управління, виступа-
ють:

– обмеженість за строками здійснення 
(1-3 роки). Така стратегія вважається реа-
лізованою, в момент, коли з’ясовується, що 
підприємство збалансовано функціонує і 
сформувалася стійка тенденція покращення 
фінансово-майнового стану та підвищення 
ефективності його діяльності;

– приорітетність антикризової стратегії. 
Тобто, під час виходу підприємства з кризо-
вого стану загально корпоративна, а також, 
функціональні та ділові стратегії зазнають 
суттєвого коригування і підпорядковуються 
основній меті антикризового менеджменту;

– підвищена результативність реалізації, 
яка визначається масштабністю наслідків від 
успішного (відновлення потенціалу підприєм-
ства) або незадовільного (крах суб’єкта гос-
подарювання, втрата інвестицій власниками) 
втілення стратегії;

– звужена функціонально-цільова спря-
мованість, яка передбачає визначення обме-
женого кола об’єктів впливу внаслідок недо-
статності ресурсної бази кризової фірми;

Таблиця 1
Динаміка кількості підприємств в Україні за 2010-2014 роки, од.

Роки
Юридичні особи Фізичні особи

Великі Середні Малі Суб’єкти середнього 
підприємництва

Суб’єкти малого 
підприємництва

2010 586 20983 357241 355 1804763
2011 659 20753 354283 306 1325619
2012 698 20189 344048 361 1234831
2013 659 18859 373809 351 1328392
2014 497 15906 324598 712 1590448

Джерело: складено авторами за даними [7]
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– орієнтація на ретельний пошук і мак-
симальне використання внутрішніх резервів 
ресурсів підприємства;

– яскраво виражений адаптивний харак-
тер. Антикризова стратегія передбачає реалі-
зацію великої кількості реорганізаційних захо-
дів та організаційно-технологічних новацій, 
що передбачають пристосування підприєм-
ства до параметрів зовнішнього середовища 
господарювання [8, с. 49].

Характеризуючи процес антикризового 
фінансового управління, слід виділити межі, 
що відрізняють його від управління в зви-
чайних, стабільних умовах діяльності госпо-
дарюючого суб'єкта. В умовах кризи дово-
диться оперативно змінювати організаційну 
структуру управління відповідно до змін у 
зовнішньому середовищі, на відміну від тра-
диційного управління, яке використовується в 
звичайних умовах середовища. Порівняльна 
характеристика стилів управління наведена в 
табл. 2.

Отже, сутність системи антикризового 
фінансового управління сучасним підприєм-
ством полягає у тому, що загроза банкрутства 
підлягає діагностиці ще на ранніх стадіях його 
виникнення, а це дозволяє своєчасно при-
вести в дію спеціальні фінансові механізми 
захисту, або обґрунтувати необхідність пев-
них реорганізаційних процедур.

Розглядаючи антикризове фінансове 
управління, необхідно зупинитись на виді-
ленні можливих способів попередження 

настання кризових ситуацій, серед яких 
можна виділити наступні: 

– здійснення постійного моніторингу 
фінансового стану підприємства з метою сво-
єчасного виявлення ознак кризових явищ;

– виявлення основних факторів, що зумо-
вили кризовий стан підприємства;

– дослідження масштабів кризового стану 
підприємства;

– формування завдань антикризової 
фінансової політики;

– вибір адекватних заходів і послідовне їх 
впровадження відповідно до специфіки госпо-
дарської діяльності підприємства і масштабів 
його кризових явищ;

– забезпечення контролю за своєчасністю 
та ефективністю впроваджених заходів;

– врахувати досягнуті результати в анти-
кризову фінансову політику та зміни чинників 
зовнішнього і внутрішнього середовища [9, с. 
460];

– скорочення витрат;
– збільшення надходження грошових 

коштів;
– проведення реструктуризації кредитор-

ської заборгованості;
– визначення стратегії розвитку; прове-

дення реорганізації або реструктуризації під-
приємства [10];

– підготовка висококваліфікованих фахів-
ців фінансових відділів підприємств України, 
які спеціалізуються суто на антикризовому 
фінансовому управлінні. Криза керівництва 

Таблиця 2
Істотні відмінності між традиційним  

та антикризовим фінансовим управлінням на підприємстві
Елементи управління Традиційне управління Антикризове управління

Цілі
Оптимізація розвитку, доход-
ності на основі справжнього 
положення

Оптимізація потенціалу розвитку, 
доходності на основі прогнозних 
оцінок

Шляхи досягнення цілей На основі аналізу розробок
Взаємозв’язок шляхів досягнення 
цілей з якісно новими методами 
управління

Способи досягнення цілей
Розробка методів ефектив-
ного використання наявного 
потенціалу

Впровадження інновацій, залу-
чення інвестицій, стратегічне 
планування

Тимчасова орієнтація На короткострокову перспек-
тиву На довгострокову перспективу

Фактор ризику Мінімізація ризику Свідомий ризик

Стиль керівництва Популярність, концентрація 
підходів у вирішенні проблем

Ризиковані дії, орієнтація на 
радикальні зміни

Система заохочень Винагорода за стабільність Винагорода за ініціативність
Інформація Дані про діяльність Дані про можливості

Реагування на проблеми Розв’язок проблем та ліквіда-
ція їх наслідків

Попередження проблем шляхом 
оперативного реагування на них



207

Випуск # 3 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

підприємствами спричиняє поряд з іншими 
факторами кризу цілих перспективних та 
стратегічно важливих господарств. 

Аналіз практичного досвіду вітчизняних 
підприємств показує, що одним із основних 
інструментів, що застосовується y компа-
ніях в кризових умовах – це нормування 
всіх статей затрат і жорсткий контроль за 
виконанням встановлених нормативів. Для 
зниження затрат підприємства в умовах 
кризи має здійснюватись мотивація пер-
соналу на зниження затрат, не пов’язаних 
з основною діяльністю підприємства. У 
межах скорочення витрат на підприємстві 
можемо рекомендувати виконання таких 
процедур:

1. Горизонтальна і вертикальна інтеграція 
закупівель. Горизонтальна інтеграція перед-
бачає пошук можливостей здійснення закупі-
вель спільно з іншими покупцями. Збільшення 
об’ємів закупівель дає змогу отримати знижки 
за обсяг. Вертикальна інтеграція передбачає 
партнерську роботу з постачальниками клю-
чових найменувань сировини і матеріалів 
(своєчасне виконання договірних зобов’язань, 
фінансова прозорість тощо).

2. Аналіз можливостей передачі на аут-
сорсинг дорогих процесів. Варто оцінити, 
які обсяги роботи вигідно здійснювати само-
стійно, а які дешевше закупати у сторонніх 
організаторів. Наприклад, більшість підпри-
ємств, що мають системи опалення, послуги 
яких споживає комунальний сектор, переда-
ють їх у власність місцевої влади, оскільки 
утримання та обслуговування коштує занадто 
дорого. Або ж навпаки встановлюють свої 
автономні системи опалення, які значно еко-
номніші від послуг комунальних енергетичних 
підприємств.

3. Жорсткий контроль за всіма видами 
витрат та оптимізація технологічних проце-
сів. Питання оптимізації можуть бути вирішені 
за рахунок удосконалення технології вироб-
ництва та якості продукції, що випускається. 
Так, наприклад, значно скоротити відходи 
виробництва можна за рахунок удоскона-
лення технології, постійного контролю роботи 
персоналу і жорсткої виробничої дисципліни.

4. Зменшення витрат на оплату праці. 
Варто розробити бонусні схеми для персо-
нала компанії і мотивувати його на зниження 
затрат. За основу може бути прийнята схема, 
за якої частина зекономлених затрат буде 
виплачуватись співробітникам.

Необхідно також переглянути організа-
ційну структуру щодо виключення зайвих рів-
нів управління.

Таким чином завдяки узгодженим управ-
лінським рішенням та активним антикризовим 
заходам підприємства зможуть скоротити та 
оптимізувати свої витрати, зменшити креди-
торську заборгованість, підвищити рівень 
мотивації та лояльності персоналу і зменшити 
наслідки кризи для підприємства в цілому.

Висновки з цього дослідження. Протягом 
останніх років спостерігається зменшення 
кількості суб’єктів господарювання, які функ-
ціонують в Україні. Дане зменшення може 
призвести до закриття значної кількості під-
приємств від результату діяльності яких зале-
жить рівень розвитку національної економіки. 
Збільшення кризових явищ в економці Укра-
їни потребує запровадження ефективної сис-
теми антикризового управління на кожному із 
вітчизняних підприємств. При цьому, здійсню-
ючи таке управління, варто враховувати його 
відмінності від традиційних аспектів фінансо-
вого менеджменту. 
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