
Ніколова І.В., здобувач вищї освіти,  

спеціальності «Фінанси і кредит», 

Вінницький інститут Університету «Україна» 

 

АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT NOW 

 

Анотація. У статті проаналізовано сутність та принципи антикризового фінансового 

менеджменту на підприємстві та системи управляння фінансами, спрямованої на 

виведення підприємства з кризи. 
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Постановка проблеми. Основою управління підприємством є особливий вид 

інтелектуальної діяльності, що застосовує різноманітні засоби і методи впливу на 

процеси, пов’язані з ефективним функціонуванням підприємств. 

Фінансове управління підприємством має особливе значення, тому що від наявності 

або нестачі фінансів залежить існування будь-якого підприємства. А оскільки багато 

підприємств зараз перебувають у кризовому або перед кризовому стані, то особливої 

актуальності та важливості система антикризового управління, яка передбачає їх 

фінансово-виробниче оздоровлення і розвиток в оптимальному режимі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання антикризового фінансового 

управління досліджували і досліджують як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Вагомий 

внесок у вирішальні проблеми антикризового фінансового управління підприємством 

зробили такі відомі вчені як: Василенко В. О., Ткаченко Т. І., Василик О. Д., Лігоненко О. 

Л., Поддєрьогін А. М., Слав’юк Р. А., Терещенко О. О., Павловська О. І., Покропивний С. 

Ф., Вихрущ В. П., Тирпак І. В., Марченко О. І., Цал-Цалко Ю. С., Шевцова О. Й., 

Шелудько В. М. та багато інших вчених. [2, с.317] 

Виклад основного матеріалу. Антикризовий фінансовий менеджменту є складовим 

процесу управління підприємства, який необхідно впроваджувати на постійній основі у 

зв'язку з тим, що його спрямування націлене на профілактику, попередження, подолання 

фінансової кризи та ліквідацію її наслідків за допомогою всього потенціалу фінансової 

підсистеми підприємства. 

Під принципами управління прийнято розуміти об'єктивні правила управлінської 

поведінки, що випливають з потреб об'єкта управління і повертаються до нього у вигляді 

наукового знання, за допомогою якого реалізуються завдання управління, забезпечується 

підвищення ефективності його потенціалу, більш досконала організація відносин об'єкта 

управління з середовищем. 

Специфічні принципи антикризового управління диференціюються щодо механізму, 

процесу та системи управління. Під механізмом антикризового управління слід розуміти 

сукупність засобів та методів впливу на об'єкт управління – кризові явища. Основними 

принципами, на яких ґрунтується механізм антикризового управління, визнаються: 

1) принцип опори на антикризову свідомість – розуміння негативних наслідків 

виникнення та поглиблення кризи для усіх суб'єктів антикризового процесу; 

найважливішими характеристиками свідомості є інтереси, цінності та мотиви діяльності, 

від яких залежить досягнення поставленої мети; 



2) принцип антикризової мотивації діяльності – його суть полягає в переважному 

використанні засобів мотивації, спрямованих на розв'язання кризових проблем; 

адміністративні або організаційні заходи не підкріплені економічною та морально-

етичною мотивацією, як правило, неефективні; 

3) принцип упередженості в розв'язанні проблем – швидкість поглиблення кризових 

явищ на певному етапі виходить з-під контролю, зміни стають незворотними, тому 

механізм антикризового управління має бути орієнтованим насамперед на запобігання 

виникненню та поглибленню кризових явищ; 

4) принцип багатоваріантності розробки можливих антикризових процедур з 

врахуванням фактора невизначеності і ризику реалізації окремих планових заходів, 

необхідність розробки альтернативних заходів обумовлюється, по-перше, їх можливою 

нерезультативністю, по-друге, ймовірністю змін у зовнішньому оточенні, внутрішньому 

потенціалі, цілевизначенні власників підприємства, внаслідок чого розроблений варіант 

антикризових дій буде визнаний як недоцільний або неможливий для реалізації; 

5) принцип реалістичності в оцінці ситуації, успіхів або невдач, які мають місце; 

оцінюючи можливість подолання кризи необхідно спиратися на об'єктивну реальність. 

Інформація про будь-які позитивні зрушення, які мають місце і є результатом 

антикризових заходів, має розповсюджуватися серед персоналу.  

Процес управління прийнято визначати як послідовність дій, які мають бути 

здійснені і які формують управлінський вплив. Головним в організації процесу 

антикризового управління є дотримання таких принципів: 

1) стратегічності (цілеспрямованості) - антикризове управління не може бути 

ефективним, якщо воно здійснюється без певної мети або чітких завдань, коли відсутня 

антикризова стратегія управління; 

2) послідовності розв'язання проблем - у перебігу антикризового управління 

необхідно ранжувати завдання та проблеми за ступенем їх важливості для досягнення 

кінцевої мети, враховуючи їхній вплив на розв'язання подальших завдань та швидкість 

антикризових перетворень; 

3) своєчасності прийняття управлінських рішень, реалізація якого потребує 

постійного моніторингу стану господарської системи, раннього виявлення ознак 

кризового стану, швидкого реагування на них відповідними антикризовими заходами; 

ігнорування цього принципу може мати фатальні наслідки, оскільки загальновідомо, що 

виведення системи з глибокої кризи потребує значно більших зусиль та витрат, ніж 

попередження та запобігання її виникненню; 

4) гнучкості, маневреності, пристосування до швидких змін у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі підприємства; незважаючи на доцільність розробки типової 

схеми антикризового процесу, специфіка конкретного підприємства може уточнювати 

зміст та інструментарій роботи, яка має бути здійснена на кожному етапі, ранжувати їх 

значущість, змінювати порядок проведення; 

5) оцінки позитивних та негативних наслідків рішень, що приймаються, врахування 

їхнього впливу на життєдіяльність підприємства в короткостроковому та довгостроковому 

періодах. [4, с.51] 

Визначені принципи антикризового управління, доповнюючи та конкретизуючи 

один одного, можуть та повинні діяти тільки в системі. 

Слід відмітити, що розробка конкретної політики антикризового управління 

базується на таких принципах, як: 

• необхідність запобіжного управління кризовими явищами у фінансовій 

діяльності підприємства шляхом ранньої їх діагностики та розробки системи 

превентивних заходів; 

• диференційований підхід до кризових явищ (факторів виникнення, виду кризи та 

стадії її розвитку) залежно від рівня небезпеки для фінансового розвитку підприємства; 



• своєчасне та адекватне реагування на окремі кризові явища у фінансовому 

розвитку підприємства; 

• першочергова реалізація внутрішніх можливостей фінансової стабілізації; 

• фінансова санація з метою уникнення банкрутства [5, с. 48]. 

Відповідно до зазначених принципів обов'язковими етапами формування і реалізації 

політики антикризового фінансового управління є: 

• постійний моніторинг фінансового стану підприємства з метою своєчасного 

виявлення ознак кризових явищ; 

• ідентифікація основних факторів, що зумовили кризовий стан підприємства; 

• виявлення масштабів фінансової кризи; 

• формування мети антикризової політики; 

• вибір адекватних інструментів антикризового управління і розробка комплексу 

антикризових заходів; 

• контроль за своєчасністю та ефективністю впроваджених заходів; 

• внесення коректив у антикризову політику з урахуванням досягнутих результатів 

та зміни факторів зовнішнього і внутрішнього середовища [3, с.22]. 

Висновки. Антикризове управління підприємством має базуватися також на 

ситуаційному підході до управління. Цей підхід акцентує увагу на потребі застосування 

специфічних прийомів та методів управління з урахуванням ситуацій конкретного 

підприємства. 

Необхідність антикризового фінансового управління зумовлена тим, що в умовах 

ринкової економіки підприємства здійснюють свою фінансово-господарську діяльність 

знаходячись під постійним впливом несприятливих внутрішніх та зовнішніх чинників, які 

можуть призвести до фінансової кризи та банкрутства. 
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