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У статті досліджені теоретичні підходи 
до визначення поняття «діагностика» 
та «антикризове фінансове управління», 
обґрунтовані основні елементи та напрями 
формування антикризового управління під-
приємством. До основних елементів від-
несені головні сфери діяльності підприєм-
ства, які в кризових умовах потребують 
впровадження антикризового управління. 
До провідних сфер діяльності підприємства 
віднесені основний і оборотний капітал під-
приємства, персонал і фінанси підприємств. 
Також були проаналізовані функції і прин-
ципи антикризового управління. Змістовне 
пояснення антикризового управління дало 
підстави для визначення місця та сутності 
антикризового фінансового управління, яке 
базується на всебічній діагностиці кризових 
явищ на підприємстві.
Ключові слова: діагностика, криза, під-
приємство, антикризове управління, 
антикризове фінансове управління, прин-
ципи, функції.

В статье исследованы теоретические под-
ходы к определению понятия «диагностика» 
и «антикризисное финансовое управление», 
обоснованы основные элементы и направле-
ния формирования антикризисного управле-
ния предприятием. К основным элементам 
отнесены главные сферы деятельности 
предприятия, которые в кризисных усло-
виях требуют внедрения антикризисного 
управления. К ведущим сферам деятель-
ности предприятия отнесены основной и 

оборотный капитал предприятия, персонал 
и финансы предприятий. Также были про-
анализированы функции и принципы анти-
кризисного управления. Содержательное 
объяснение антикризисного управления 
предоставило основания для определения 
места и сущности антикризисного финан-
сового управления, основанных на всесто-
ронней диагностике кризисных явлений на 
предприятии.
Ключевые слова: диагностика, кризис, 
предприятие, антикризисное управление, 
антикризисное финансовое управление, 
принципы, функции.

The article investigates theoretical approaches 
to the definition of the concept of "diagnostics" 
and "crisis management", the main elements 
and directions of the formation of crisis manage-
ment of the enterprise are grounded. The main 
elements include the main areas of activity of the 
enterprise, which in crisis conditions require the 
introduction of crisis management. The leading 
spheres of activity of the enterprise include the 
fixed and working capital of enterprises, person-
nel and finances of enterprises. The functions and 
principles of crisis management were also ana-
lyzed. A meaningful explanation of the anti-crisis 
management provided the basis for determining 
the place and essence of the anti-crisis financial 
management, based on a comprehensive diag-
nosis of crisis phenomena in the enterprise.
Key words: diagnostics, crisis, enterprise, anti 
crisis management, crisis management, prin-
ciples, functions.

Постановка проблеми. У складних соціально-
економічних  умовах  господарювання  промисло-
вих  підприємств  виникають  чинники  зовнішнього 
та внутрішнього характеру, які дестабілізують їхню 
виробничу  діяльність.  Неефективне  фінансове 
планування та управління активами, нерозвинена 
виробнича інфраструктура ззовні, високий ступінь 
морального  та  фізичного  зношення  виробничих 
засобів  промислових  підприємств,  недосконала 
законодавча  база,  непропорційна  система  опо-
даткування  зумовили  потребу  в  антикризовому 
фінансовому управлінні.

Антикризове  фінансове  управління  підприєм-
ством  є  новим  поняттям  для  економіки  України, 
поява  якого  продиктована  необхідністю  забезпе-
чення стійкого та гармонічного зростання економіки 
України.  У  зв'язку  з  цим  розуміння  сутності  цього 
напряму управління, його особливостей, теоретич-
ного підґрунтя є необхідним у сучасних економічних 
умовах, але ще перебуває на стадії формування. 
Основним  змістом  антикризового  фінансового 
управління  підприємством  є  реалізація  управлін-
ських рішень щодо попередження фінансових криз, 
їх подолання і мінімізації їх негативних наслідків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам  антикризового  управління,  зокрема 

антикризового  фінансового  управління,  значну 
увагу приділяли, такі науковці, як І. Бланк, О. Тере-
щенко, В. Василенко, Є. Мних, В. Ковальов, Л. Ліго-
ненко,  О.В.  Ареф’єва,  Ю.В.  Прохорова  та  інші. 
Однак  в  умовах  поглиблення фінансової  кризи  в 
країні  необхідним є подальше розширення мето-
дичної бази реалізації антикризового фінансового 
управління на підприємстві.

Постановка завдання.  Метою  статті  є  вияв-
лення сутності антикризового фінансового управ-
ління підприємствами як основи запобігання кри-
зовим явищам на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В ринковій економіці характерною на протязі всього 
життєвого циклу підприємства є наявність кризових 
явищ. Тому важливим в управлінні підприємством 
стає не тільки виявлення ознак кризи, але і дослід-
ження її наслідків, врахування законів ринкової еко-
номіки, які передбачають ефективне використання 
всіх  наявних  ресурсів  на  підприємстві.  Для  подо-
лання  наслідків  кризових  явищ  та  забезпечення 
прибуткової  діяльності  підприємства  особливої 
уваги потребують фінансові ресурси.

На фінансовий стан підприємств суттєво впли-
вають як внутрішні, так і зовнішні чинники, до яких 
укрупнено  можна  віднести:  політичні,  економічні 
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і  фінансові.  Зовнішні  чинники  для  підприємства 
найбільш вагомі насамперед  із-за своєї неперед-
бачуваності та складності впливу на них.

В  умовах  ринкових  відносин  виникнення  кризо-
вих явищ у процесі всього життєвого циклу підпри-
ємства є звичайним явищем, що пов’язано із загаль-
ною циклічністю розвитку економіки країни загалом. 
Концепція  циклічності  розвитку  окремого  підпри-
ємства  належить  до  фундаментальних  складників 
категоріального апарату економічної теорії.

У  життєдіяльності  підприємства  розрізняють 
певні етапи, фази, цикли,  і  більшість дослідників 
вживають  таке  поняття,  як  «життєвий  цикл  під-
приємства»,  у  процесі  якого  виникають  чинники 
зовнішнього та внутрішнього характеру, що в пев-
них умовах можуть дестабілізувати виробничу та 
фінансову основу його діяльності.

Н.  Степаненко  під  «життєвим  циклом  підпри-
ємства» розуміє сукупність стадій, що створюють 
закінчене  коло  розвитку  протягом  певного  про-
міжку еволюції підприємства [13, с. 8].

Л.О. Лігоненко зазначає, що під терміном «жит-
тєвий  цикл  підприємства»  розуміють  сукупність 
стадій, які проходить підприємство в процесі своєї 
життєдіяльності від створення до ліквідації, кожна 
з  яких  характеризується  певною  системою  стра-
тегічних  цілей  і  завдань,  особливостями  форму-
вання ресурсного потенціалу, досягнутими резуль-
татами функціонування [9, с. 10].

Термін  «криза»  в  перекладі  з  грецької  krisis 
означає  рішення,  суд,  переворот,  пору  перехід-
ного стану, перелом, за якого неадекватність засо-
бів  досягнення  цілей  породжує  непередбачувані 
проблеми [6]. 

«Під  фінансовою  кризою  розуміють  фазу  роз-
балансованої  діяльності  підприємства  та 
обмежених можливостей впливу його керів-
ництва на фінансові відносини, що виника-
ють на цьому підприємстві» [17, с. 13].

С.Т. Пілецька відзначає, що кризі прита-
манна руйнівна функція, і пропонує сприй-
мати кризу як процес, що гостро загрожує 
існуванню підприємства [12, с. 67].

Коли підприємство знаходиться у будь-
якій фазі кризи, це стає для нього самим 
складним і суперечливим періодом. Тому 
політика  підприємства  вимагає  суттєвих 
змін у фінансовій політиці, пошуку нестан-
дартних  рішень  для  подолання  негатив-
них тенденцій і виходу з кризи.

Разом з тим є думка, що кризи несуть 
не  тільки  негативний  результат,  можна 
отримати і позитивні моменти від її наслід-
ків.  Так,  А.  Ткаченко  вважає, що  криза  є 
широкомасштабною,  непередбаченою, 
переломною  подією,  яка  може  привести 
як до негативних наслідків у господарській 
діяльності,  що  зумовлюють  розбалансу-

вання  системи  підприємства,  так  і  до  позитивних 
результатів,  які  підвищують  ефективність  діяль-
ності підприємства і приводять у дію трансформа-
ційні сили, сприяючи його еволюції [18, с. 61].

Фінансову  кризу  на  підприємстві  характери-
зують  трьома  параметрами:  джерелами  (факто-
рами) виникнення; видом кризи; стадією її розвитку 
[17,  с.  13].  Передбачення  загроз  кризового  стану 
підприємства спрямовано насамперед на система-
тичне дослідження фінансового стану підприємства.

Попередження  кризових  явищ  на  підприєм-
стві  більш  вигідне,  ніж  подолання  самої  кризи. 
Оскільки  попередження  кризи  спрямоване  не 
тільки на одержання окремих ефектів, але й дає 
пряму економію поточних ресурсів підприємства.

Однією  з  ознак  наявності  кризового  стану  є 
збитковість,  неплатоспроможність  підприємства 
та  недостатній  фінансовий  потенціал  для  його 
успішного функціонування. 

Антикризове  управління  визначають  як  сис-
тему управлінських заходів і рішень щодо діагнос-
тики, прогнозування, попередження, нейтралізації 
і подолання кризових процесів і їх причин на всіх 
етапах життєвого  циклу  підприємства  [12,  с.  67]. 
Спрямування  заходів  антикризового  управління 
щодо ліквідації кризового стану можливо відобра-
зити на рис. 1.

Діагностика  використовується  в  системі  анти-
кризового фінансового управління для оцінки стану 
кризи у фінансовій сфері діяльності підприємства, 
визначення  її  глибини,  виявлення  слабких  місць 
в  управлінні  підприємством  та  реалізації  ефек-
тивного  антикризового  фінансового  управління 
і  подальшого  впровадження  методів  подолання 
кризового  стану.  В.І.  Фучеджи,  спираючись  на 
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Рис. 1. Основні елементи та напрями формування 
антикризового управління підприємством

Джерело: розробка автора
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дослідження різних авторів, наголошує, що можна 
виділити два поняття діагностики. Перше поняття 
передбачає  діагностику  фінансового  стану  під-
приємства без прив’язки її з кризовими ознаками, 
кризовим  станом.  Тобто  передбачається  систе-
матичне  оцінювання  динаміки  основних  характе-
ристик фінансового стану підприємства та перед-
бачення  тенденцій  розвитку  підприємства.  Друге 
поняття  діагностики  орієнтоване  на  виявлення 
кризових ознак та ступеня  їх впливу на фінансо-
вий стан підприємства [20].

Аналізуючи наукові праці, що присвячені вивченню 
поняття  «діагностика  антикризового  фінансового 
управління», можливо розглянути деякі поняття, що 
пропонуються різними авторами (таблиця 1).

Важливою  у  реалізації  антикризового  управ-
ління  на  підприємстві  слід  вважати  реалізацію 
основних функцій  і принципів, що характерні для 
цього виду діяльності. 

Слово «функція» у перекладі з латинської озна-
чає «здійснення», «виконання».

В  антикризовому  управлінні  діагностиці 
належать  такі  функції  та  принципи,  які  діють  у 
взаємозв’язку (рис. 2).

Оскільки криза є визнаним етапом розвитку під-
приємства, доцільно використовувати в управлінні 
підприємством  антикризове  фінансове  управ-
ління  як  підсистему  управління  підприємством 
для запобігання появі кризи, а за наявності ознак 
кризи необхідне визначення  і попередження тен-
денцій,  які  спровоковані  кризою,  шляхом  розро-
блення заходів у системі антикризового фінансо-
вого управління.

Для реалізації заходів антикризового фінансо-
вого управління може бути запроваджений «ком-
плекс діагностичних процедур» як стартова фаза 
будь-якого  процесу  відновлення  та  планування 
розвитку підприємства [11]. 

Задля  цього  на  підприємстві  впроваджується 
антикризове  фінансове  управління,  яке  спрямо-
ване на забезпечення фінансової стабільності під-
приємства. 

Низка авторів  у  своїх дослідженнях висловлю-
ють думку, що певні напрями антикризового фінан-
сового управління доцільно впроваджувати навіть 
в  умовах,  коли  підприємство  є  благополучним, 
інвестиційно  привабливим  і  працює  з  прибутком. 
У такому разі з метою профілактики кризових явищ, 
недопущення їх подальшого розвитку і збереження 
ефективної  діяльності  підприємства  і  в  подаль-
шому періоді необхідним є впровадження системи 
антикризового фінансового управління [2, с. 8]. 

А в умовах системної кризи та для запобігання 
банкрутству  підприємства  вкрай  потрібний  ком-
плекс  заходів  у  системі  антикризового  фінансо-
вого управління підприємством.

З  огляду  на  те,  що  в  країні  кризові  процеси 
мають постійний характер, питання впровадження 
антикризового фінансового управління має довго-
строковий та всеосяжний характер.

Під  антикризовим  фінансовим  управлінням 
розуміють систему принципів і методів розроблення 
та прийняття комплексу спеціальних управлінських 
рішень, спрямованих на запобігання та нейтраліза-
цію фінансових криз та їх наслідків з метою досяг-
нення фінансової рівноваги підприємства [16]. 

Таблиця 1
Основні характеристики поняття «діагностика фінансового стану» 

Джерело Поняття «діагностика» Ключові слова
1 2 3

Гадзевич О.І. 
[6]

«Діагностика» в перекладі з грецької означає 
розпізнавання, визначення ознак, знання прикмет: 
розпізнання явищ за їх симптомами

це розпізнання явищ  
за їх симптомами

Лук’янова В.В. 
[10]

Діагностика фінансового стану підприємства виступає як 
обґрунтована та достовірна процедура, від якої залежить 
подальший напрям дiй суб’єкта господарювання 

це обґрунтована та достовірна 
процедура

Семенов Г.А. 
[14]

Визначити «больові точки» у фінансовій діяльності 
та способи ефективнішого використання фінансових 
ресурсів, їх раціонального використання

способи ефективнішого 
використання фінансових ресурсів

Городня Т.А. 
Мойсеєнко І.П

[7, с. 9].

Діагностика – це розпізнавання стану підприємства 
через вивчення його діяльності за певний період 
з використанням відповідних джерел даних, 
спрямованих на визначення впливу факторів  
та запобігання кризовим ситуаціям

визначення впливу факторів та 
запобігання кризовим ситуаціям

Бондаренко Т.Ю. 
Волков Д.П. 
[3, с. 178]

Діагностикою є процес дослідження діяльності 
суб’єкта господарювання з метою виявлення зовнішніх 
і внутрішніх факторів для мінімізації їх негативного 
впливу в майбутньому та вироблення стратегії розвитку

процес дослідження діяльності 
суб’єкта господарювання з метою 
виявлення зовнішніх і внутрішніх 
факторів

Авторське 
визначення 
поняття 

«діагностика»

Діагностика – перша, важливіша стадія в системі антикризового фінансового управління,  
що спрямована на передбачення загрози кризи, виявлення чинників зовнішнього  
і внутрішнього впливу на фінансовий стан підприємства, визначення чинників, що сприяють 
«оздоровленню» фінансового стану підприємства, пошук нових стратегічних рішень  
і фінансових можливостей.
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Для  більш  глибокого  розуміння  сутності  анти-
кризового  фінансового  управління  необхідний 
огляд тлумачень цього поняття, що надані різними 
авторами (таблиця 2).

З  таблиці 2 можна бачимо, що більшість авто-
рів наголошують, що антикризове фінансове управ-
ління – це система. Проте О. Терещенко відзначає, 
що це процес використання методів, прийомів. 

Тому доцільно розглянути, поняття «система» і 
«процес» в управлінні. 

 Система (від дав. гр. σύστημα – «сполучення», 
«ціле», «з'єднання») – множина взаємопов'язаних 
елементів, що утворюють єдине ціле, взаємодіють 
із середовищем та між собою, і мають мету [5].

Процес (лат. Processus – рух) – (англ. process, 
нім. Prozess m, Vorgang m)  і представляє собою: 
послідовну  зміну  предметів  і  явищ,  що  відбува-
ється закономірним порядком, або це – сукупність 
ряду послідовних дій, спрямованих на досягнення 
певного результату, або це – послідовна зміна ста-
нів об'єкту в часі [5].

З цих визначень цілком можна погодитись, що 
антикризовому  фінансовому  управлінню  прита-
манні  риси, що  характерні  як  для  системи,  так  і 
для процесу. 

При  реалізації  на  підприємстві  антикризового 
фінансового  управління  передбачається  роз-
робка  і  впровадження  антикризових  програм,  які 
передбачають  управління  грошовими  потоками, 
дослідження  структури  капіталу  підприємства 
та  його  оптимізацію,  аналіз  складу  фінансових 

зобов’язань підприємства, оцінку динаміки ринко-
вої вартості підприємства,

При цьому необхідним є використання різнома-
нітних методів  й  прийомів  аналізу  інформаційної 
бази, що формується під час реалізації  антикри-
зового фінансового управління. До таких методів 
прийнято  відносити  порівняння фактичних даних 
із  нормативними  або  прогнозованими,  очікува-
ними та виявлення відхилень. 

При  антикризовому  фінансовому  управлінні, 
як  правило,  використовуються  різноманітні  екс-
прес-діагностики,  метод  фінансового  аналізу  із 
застосуванням  горизонтального,  вертикального 
та  порівняльного  аналізу.  Досить  популярними  в 
антикризовому фінансовому управлінні є різнома-
нітні  методи  виявлення  ймовірності  банкрутства 
підприємства, як основи передбачення негативних 
тенденцій  розвитку  підприємства  і  недопущення 
його банкрутства та ліквідації.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже,  на  підставі  проведеного  дослідження 
можна зробити висновки, що антикризове фінан-
сове  управління  є  необхідною  складовою  анти-
кризового управління підприємством  і представ-
ляє собою систему методів, прийомів, принципів і 
функцій управління фінансами підприємства, що 
спрямована  на  проведення  діагностики  фінан-
сового  стану,  виявлення  ознак  кризи  та  оцінка 
ймовірності  банкрутства  з  метою  забезпечення 
ефективної  фінансово-господарської  діяльності 
підприємства на всіх стадіях його розвитку.

 

Основні функції Основні принципи

– дослідження фінансово-
економічного стану підприємства, 
окремих його напрямів діяльності; 

– оцінка впливу внутрішніх і 
зовнішніх чинників на фінансово-
економічний стан підприємства; 

– експертна оцінка розроблених 
антикризових заходів і прогнозу-
вання перспектив фінансового 
оздоровлення, досягнення цілей 
розробленої стратегії; 

– досягнення кількісно неви-
значених залежностей між різни-
ми рівнями організаційної ієрархії, 
які мають якісний характер і зу-
мовлюють потребу в діагностиці 
як специфічному способі отри-
мання і використання інформації. 

– комплексності: фінансові та економічні показ-
ники слід аналізувати, враховуючи вплив мак-
роекономічних показників. Аналізувати слід як 
результати, так і всі основні бізнес-процеси, 
пов’язані з діяльністю підприємства;
– достатності: для цілей діагностики слід викорис-
товувати тільки ті показники, які є інформаційною 
основою для ухвалення управлінських рішень; 
– порівнянності: фінансові показники є дарем-
ними для ухвалення рішення, якщо менеджер не 
зіставляє їх з іншими даними, що мають стосу-
нок до об’єкта діагностики;
– ситуативності: діагностику слід робити відпо-
відно до конкретної ситуації, що склалася на 
підприємстві;
• інформаційної достатності: діагностика повин-
на ґрунтуватися на достовірній інформації, за-
кінчуватися лаконічним і зрозумілим усім кори-
стувачам представленням головних висновків. 

Рис. 2. Основні функції і принципи діагностики в системі антикризового управління

Джерело: за матеріалами [12, с. 68]
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Таблиця 2
Поняття «антикризове фінансове управління» визначене різними авторами

Автори Характеристика поняття  
«антикризове фінансове управління» Основний зміст поняття

1 2 3

Терещенко О.О.
[9, с. 221]

– це управління, у процесі якого застосовані специфічні 
методи та прийоми управління фінансами, які дають змогу 
забезпечити безперервну діяльність підприємств на основі 
управління зовнішніми та внутрішніми ризиками профілактики 
та нейтралізації фінансової кризи

процес, методи, прийоми

Ареф’єва О.В.,
Прохорова Ю.В. [1]

– це система управління, яка використовує механізми 
фінансового впливу, спрямовані на запобігання або 
подолання фінансової кризи 

система управління

Силкін О.С.,
Муж П.О.
[15 , с. 231]

– це система заходів, спрямованих на виявлення, боротьбу 
та в майбутньому подолання криз, які руйнують фінансово-
економічну діяльність підприємства.

система заходів

Важинський Ф.А.
[4, с. 129] – це складна соціально-економічна система система

Лігоненко Л.О. [9]
– це система передбачення та подолання кризових явищ, яка 
складається з ряду підсистем, відповідно до функціональних 
сфер підприємства 

система передбачення та 
подолання кризових явищ

Калінеску Т.В., 
Альошкін В.С., 

Кудіна В.Г. [19, с. 248]

– це система прийомів та методів управління фінансами, 
спрямована на попередження фінансової кризи та 
банкрутства підприємства 

це система прийомів  
та методів

Давиденко Н.М. 
[8, с. 78]

– це система заходів щодо управління фінансами, спрямована 
на запобігання та подолання кризових явищ у процесах 
функціонування й розвитку будь-якого суб’єкта господарювання

це система заходів

Авторське визначення 
поняття «антикризове 
фінансове управління»

Це система методів, прийомів, принципів і функцій управління фінансами підприємства, 
що спрямована на проведення діагностики фінансового стану, виявлення ознак кризи 
та оцінка ймовірності банкрутства з метою забезпечення ефективної фінансово-
господарської діяльності підприємства на всіх стадіях його розвитку.
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17. Терещенко  О.О.  Фінансова  санація  та  бан-
крутство  підприємств:  навч.  посібник.  –  К.:  КНЕУ, 
2000. 412 с.

18. Ткаченко А.М. Концептуальні підходи до анти-
кризового управління в сучасних умовах господарю-
вання : монографія / А.М. Ткаченко, О.В. Коваленко, 
О.П.  Єлець.  Запоріжжя:  Запоріз.  держ.  інж.  акад, 
2010. 355 c.

19. Фінансовий  менеджмент:  Навчальний  посіб-
ник  /  Т.В.  Калінеску,  В.С.  Альошкін,  В.Г.  Кудіна. 
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. 372 с.

20.   Фучеджи В.І.  Діагностика,  як  елемент  анти-
кризового  фінансового  управління.  URL:  http://
dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/.
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DIAGNOSTICS IN THE SYSTEM OF ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT

In difficult  socio-economic conditions of  industrial enterprises,  there are  internal and external  factors of 
nature that destabilize their production activities. Inefficient financial planning and asset management, poor 
production infrastructure outside, a high degree of obsolescence and physical deterioration of production facili-
ties of industrial enterprises, imperfect legal framework, and disproportional taxation led to the need for anti-
crisis financial management.

Crisis  financial management  now  is  a  new concept  for  the economy of Ukraine, whose appearance  is 
dictated by the need to ensure the harmonious and sustainable economic growth in Ukraine. In this context, 
understanding the nature of this area of management, its features, the theoretical background is essential in 
today’s economy, but still in the formative stage. The main content of the financial crisis is the implementation 
of management decisions to prevent financial crises, overcoming them and minimizing their negative conse-
quences.

It should be noted that a number of questions regarding the crisis financial management remain unresolved 
to the fullest extent. First of all, it refers to the concept of “crisis management”, which must be understood under 
this concept. In today’s conditions, it is necessary to improve the tasks, functions, and principles of implement-
ing an enterprise financial crisis management.

The article investigates theoretical approaches to the definition of the concept of “diagnostics” and “crisis 
management”, the main elements and directions for the formation of crisis management of the enterprise are 
grounded. The main elements include the main areas of activity of the enterprise, which in crisis conditions 
require the introduction of crisis management. The leading spheres of activity of the enterprise include the fixed 
and working capital of enterprises, personnel and finances of enterprises. Functions and principles of crisis 
management were also analysed. A meaningful explanation of the anti-crisis management provided the basis 
for determining the place and essence of  the anti-crisis financial management, based on a comprehensive 
diagnosis of crisis phenomena at the enterprise.

Thus, on the basis of the study, it can be concluded that the anti-crisis financial management is an essen-
tial component of crisis management of a company and is a system of methods, techniques, principles, and 
functions of the financial management of the company, aimed at the diagnosis of financial condition, signs of 
the crisis, and estimation of the probability of bankruptcy in order to ensure effective financial and economic 
activity of the enterprise at all stages of its development.


