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Стаття присвячена визначенню сутності 
кризових явищ в системі управління підпри-
ємством. На основі робіт сучасних економіс-
тів проаналізовано причини виникнення криз 
та їх вплив на управління підприємством. 
Наведено основні фактори, що спричиня-
ють настання фінансової кризи на підприєм-
стві. Узагальнено основні наслідки кризи для 
підприємства. Визначено, що вчасне вияв-
лення факторів та можливих наслідків кризи 
дає змогу глибше зрозуміти сутність кризи 
як процесу, закономірності та тенденції її 
розвитку, завдяки чому можна детальніше 
проаналізувати кризові ситуації, що виника-
ють під час здійснення господарської діяль-
ності підприємства, та розробити дієві 
механізми антикризового управління.
Ключові слова: криза, підприємство, фак-
тори кризи, наслідки.

Статья посвящена определению сущности 
кризисных явлений в системе управления 
предприятием. На основе работ современ-
ных экономистов проанализированы при-
чины возникновения кризисов и их влияние 
на управление предприятием. Приведены 
основные факторы, вызывающие наступле-
ние финансового кризиса на предприятии. 
Обобщены основные последствия кризиса 
для предприятия. Определено, что своев-
ременное выявление факторов и возмож-

ных последствий кризиса позволяет глубже 
понять сущность кризиса как процесса, 
закономерности и тенденции его развития, 
благодаря чему можно детальнее проана-
лизировать кризисные ситуации, возникаю-
щие при осуществлении хозяйственной дея-
тельности предприятия, и разработать 
действенные механизмы антикризисного 
управления.
Ключевые слова: кризис, предприятие, 
факторы кризиса, последствия.

The article discusses the essence and content 
of the crisis in the enterprise management sys-
tem. Based on the work of modern economists 
analyzed the causes of crises and their impact 
on enterprise management. The main factors 
causing the onset of the financial crisis in the 
enterprise are given. The main consequences 
of the crisis for the enterprise are summarized. 
It has been established that timely identifica-
tion of factors, possible consequences of a 
crisis, allows a deeper understanding of the 
essence of a crisis as a process, patterns and 
trends of its development, which allows a more 
detailed analysis of crisis situations arising dur-
ing the economic activity of an enterprise and 
the development of effective crisis management 
mechanisms.
Key words: crisis, enterprise, crisis factors, con-
sequences.

Постановка проблеми. Побудова на підпри-
ємстві системи антикризового фінансового управ-
ління має здійснюватися на підставі глибокого 
дослідження факторів, що спричинюють кризовий 
стан; поняття та характеристик кризи; сутності 
системи антикризового фінансового управління; 
цілей, завдань, напрямів, інструментів та методів 
антикризового управління.

Це дає змогу виділити механізм та алгоритм 
здійснення запобіжного антикризового менедж-
менту з огляду на глибину, етап та вплив кризи 
на діяльність підприємств, тобто сформулювати 
сучасний підхід до застосування елементів сис-
теми антикризового управління.

Формування антикризових систем менедж-
менту підприємств України вимагає вивчення 
досвіду провідних національних виробників, які 
успішно працюють, запобігаючи кризам, а також 
впровадження провідного світового досвіду у цій 
сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженою питань, пов’язаних з подоланням 
фінансової кризи на підприємстві, приділяється 
значна увага у науковій та навчально-методичній 
літературі. Зокрема, це питання висвітлюється 
в працях таких науковців, як О.О. Терещенко, 
В.О. Василенко, Л.О. Лігоненко, А.Н. Пушкар, 

Т.С. Клебанова, В.С. Пономаренко, О.М. Тридід, 
Ю.С. Шембель, А.М. Штангрет. Незважаючи на 
значні наукові напрацювання, питання забезпе-
чення нормального функціонування суб’єктів під-
приємництва в умовах нестабільного розвитку 
залишаються дискусійними.

З огляду на те, що фінансова криза на бага-
тьох підприємствах продовжує поглиблюватися, 
вивчення цього питання та розроблення сис-
теми управління підприємством в умовах кризи є 
завжди актуальними завданнями.

Постановка завдання. Метою статті є висвіт-
лення теоретичних основ фінансової кризи на 
підприємстві в умовах нестабільного розвитку. 
Теоретичною та методологічною основою роботи 
є положення економічної теорії, наукові праці 
вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативні та 
законодавчі акти України щодо протидії кризовим 
явищам у рамках створення дієвих механізмів 
антикризового управління. Дослідження проводи-
лось на основі принципів комплексного та систем-
ного підходів з використанням логічного аналізу, а 
також методів спостереження, порівняння та угру-
повання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В науковій літературі [1] поняття «криза підприєм-
ства» розглядається як безпосередня загроза його 
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функціонуванню, що може виявлятись у фінансо-
вому, організаційному та інших аспектах діяль-
ності підприємства.

Кризові явища породжуються на всіх стадіях 
розвитку підприємства. На стадії існування підпри-
ємства відбувається перша організаційна криза, 
а саме криза лідерства, тому що підприємство 
з’являється та росте завдяки своїм власникам і 
топ-менеджерам, тобто лідерам. На наступній ста-
дії, заснованій на керівництві, відбувається друга 
криза, а саме криза автономії. Після першої кризи 
лідерства на підприємстві спостерігається зрос-
тання. На третьому етапі існування підприємства 
відбувається криза контролю. На четвертій стадії 
діяльності підприємства відбувається криза меж 
управління; на п’ятому етапі – криза довіри, коли всі 
втомлюються від роботи як єдина команда (рис. 1).

З огляду на практику світового менеджменту 
можна стверджувати, що, незважаючи на склад-
ність подолання криз, спричинених зовнішніми 
чинниками через регіональні та світові негаразди 
в економіці, до наслідків банкрутства в еконо-
мічно розвинених країнах у двох третинах випад-
ків приводять саме внутрішні чинники кризових 
явищ (рис. 2).

Як свідчать результати багатьох досліджень, 
проведених у різних країнах, розгортання кризи 
є результатом спільної та водночас негативної 
дії обох видів факторів, частка впливу яких може 
бути різною. У розвинених країнах зі стійкою еко-
номічною та політичною системою до банкрутства 

в третині випадків приводять зовнішні фактори, 
двох третинах – внутрішні.

Фактори кризи, як правило, діють у комплексі, 
що посилює їх негативний вплив на підприємство. 
Жоден з факторів розвитку кризи, а також їхній 
сумісний вплив не має фатального характеру, 
адже його вияву можна та потрібно протидіяти. 
Засобом такої протидії є спеціальним чином орга-
нізоване антикризове управління.

Щодо кризових явищ, то велике значення 
мають не тільки причини, але й можливі наслідки, 
до яких вони приводять.

Проведений аналіз літературних джерел дає 
змогу виділити та узагальнити можливі наслідки 
кризи для підприємства (рис. 3).

Отже, наслідки кризи для підприємства можна 
поділити на фінансові, адміністративні, маркетин-
гові, виробничо-технологічні. Але потрібно зро-
зуміти, що криза не тільки може ліквідувати під-
приємство, здатна наразити його на небезпеку, 
спроможна відмежовувати керівників, які би були 
ефективні, від неефективних, але й є поштовхом 
до оновлення компанії та вагомих змін. Саме тому 
розглядати кризу винятково з боку руйнування 
підприємства недоцільно, адже це також здобуття 
нового для нього досвіду, впровадження важливих 
змін, раціональне використання ресурсів, генера-
ція нових ідей, прийняття нестандартних рішень.

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідження літературних джерел, у яких роз-
глядаються кризові явища підприємства, дало 

Рис. 1. Виникнення криз у процесі розвитку підприємства [2]
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ФАКТОРИ КРИЗИ 

ЕКЗОГЕННІ (ЗОВНІШНІ) ФАКТОРИ ЕНДОГЕННІ (ВНУТРІШНІ) ФАКТОРИ 

Загальноекономічні: 
 зменшення обсягу національного доходу; 
 ріст інфляції; 
 зниження швидкості платіжного обороту; 
 нестабільність податкової системи; 
 нестійкість регулюючого законодавства; 
 зменшення рівня реальних доходів населення; 
 ріст безробіття. 

Ринкові: 
 зниження ємності внутрішнього ринку; 
 посилення монополізму на ринку; 
 суттєве зниження попиту; 
 ріст пропозиції товарів-замінників; 
 зменшення активності фондового ринку; 
 нестабільність валютного ринку. 

Інші фактори: 
 політична нестабільність; 
 негативні демографічні тенденції; 
 стихійні лиха; 
 погіршення кримінальної ситуації. 

Операційні: 
 неефективний маркетинг; 
 неефективна структура поточних затрат 

(висока частка постійних витрат); 
 низький рівень використання основних 

засобів; 
 високий рівень страхових і сезонних запасів; 
 недостатньо диференційований асортимент 

продукції. 

Інвестиційні: 
 неефективний фондовий портфель; 
 висока тривалість будівельно-монтажних 

робіт; 
 суттєві перевитрати інвестиційних ресурсів; 
 недосягнення планів з прибутку. 

Фінансові: 
 неефективна фінансова стратегія; 
 неефективна структура активів (низька їх 

ліквідність); 
 надмірна частка позичкового капіталу; 
 висока частка короткотермінових джерел 

залучення позичкового капіталу; 
 ріст дебіторської заборгованості; 
 висока вартість капіталу; 
 перевищення допустимих рівнів фінансових 

ризиків; 
 неефективний фінансовий менеджмент. 

Рис. 2. Фактори кризи залежно від її джерел [3]



103

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

змогу виявити прогалини у висвітленні цієї теми. 
В результаті дослідження наукових джерел вста-
новлено, що вчасне виявлення факторів та мож-
ливих наслідків кризи дає змогу глибше зрозуміти 
її сутність як процесу, закономірності та тенденції 
її розвитку, а отже, більш детально проаналізувати 
кризові ситуації, що виникають під час здійснення 
господарської діяльності підприємства, та розро-
бити дієві механізми антикризового управління.
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НАСЛІДКИ КРИЗИ 
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Рис. 3. Наслідки кризи для підприємства [4]
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THEORETICAL ASPECTS OF THE CRISIS IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT BY THE ENTERPRISE

The construction of an anti-crisis financial management system at the enterprise should be carried out on 
the basis of in-depth research: the factors that lead to a crisis situation; the concept and characteristics of the 
crisis; the essence of the system of crisis financial management; goals, objectives, directions, tools and meth-
ods of crisis management.

This, in turn, makes it possible to isolate the mechanism and algorithm of the implementation of preventive 
anti-crisis management, taking into account the depth, stage and impact of the crisis on the activities of enter-
prises that is to formulate a modern approach to the use of elements of the anti-crisis management system.

The purpose of the article is to highlight the theoretical foundations of the financial crisis in an enterprise 
under conditions of unstable development.

The article presents the results of the analysis of the interpretation of the values, goals, tasks, and distinc-
tive features of different types of accounting. The role of the accounting of economic activity in the process of 
management of the enterprise is defined; its clarified concept is formulated. It is established that the choice of 
the method of cost accounting and calculation depends on the efficiency of accounting for economic activities 
in the enterprise. The classification of methods of cost accounting and calculation of the cost of production 
has been refined, the possibility of their application in construction enterprises has been estimated, which has 
allowed determining the problems of accounting of economic activity.

The research of literary sources, which addresses the crisis phenomena of the enterprise, has allowed 
revealing gaps in the coverage of this topic. As a result of the research of scientific sources, it has been estab-
lished that timely detection of factors, possible consequences of the crisis allows deeper understanding of the 
essence of the crisis as a process, patterns and trends of its development, and thus allows analyzing in more 
detail the crisis situations that arise when implementing the enterprise’s economic activities and developing 
effective mechanisms of crisis management.


