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У сучасних умовах господарювання, що характеризуються економічною та політичною 

нестабільністю в Україні, багато підприємств потерпають від погіршення результатів своєї 
діяльності. 

Налагодити сталі господарські зв’язки в економічних системах дуже складно, тому все 
більшої ваги набуває запровадження на підприємствах антикризового управління. 

Антикризове управління являє собою цілеспрямовану систему управління, яка має 
комплексний, системний характер і має на меті виведення об’єкта управління з кризи. При цьому 
здійснюється розробка і реалізація спеціальних заходів на підприємстві, що мають стратегічний 
характер і дозволяють усунути тимчасові перешкоди і покращити загальний стан об’єкта управління. 

Питання антикризового управління на підприємствах стає дуже актуальними. Насамперед 
необхідно визначитися з сутністю поняття антикризового управління, що відображено в публікаціях 
таких вчених, як Бурий С. А., Василенко В. О., Гринько Т. В., Довгань Д. А., Євсейчев А. І., Жариков 
В. В., Пилипчук В. В. та інших [1–8]. 

Розглядаючи вплив криз на підприємства, потрібно враховувати, що кризові ситуації мають 
не тільки негативний і руйнівний характер, але й несуть у собі потенціал змін. Тому що кризова 
ситуація характеризується різким переломом у діяльності підприємства, наслідки якого можна 
виміряти, і сумнівами щодо структурних складових, які змушують керівництво переглядати власне 
бачення організації. 

Незважаючи на значний вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств, вони 
мають можливість регулювати негативні процеси та вживати запобіжні заходи, які знаходяться в зоні 
дії самого підприємства, а також заходи щодо виходу з кризового стану. 

Залежно від реального фінансового стану підприємства обумовлюється й мета та 
інструментарій антикризового управління. 

Якщо підприємство нині функціонує порівняно успішно, то метою антикризового управління 
є недопущення фінансової кризи шляхом профілактичних заходів. Якщо підприємство опинилося у 
фінансовій кризі, мета антикризового управління – подолання фінансової кризи (фінансове 
оздоровлення підприємства.) 

До найбільш поширених заходів профілактики кризи на підприємстві можна віднести: 
стратегічне планування діяльності підприємства, належний розподіл ресурсів на всіх рівнях 
управління, використання ефективної системи контролю, залучення зовнішніх консультантів при 
недостатній компетентності керівництва з різних питань, аналіз конкурентоспроможності, 
маркетинговий аналіз ринку, фінансовий аналіз, аналіз ефективності системи мотивації персоналу, 
прогнозування ризиків та прийняття заходів щодо їх зниження [1]. 

Одним із дієвих елементів системи виходу підприємства із кризи є контролінг [2]. Контролінг 
має бути спрямований на функціональну підтримку антикризового менеджменту. Засоби контролінгу 
дозволяють виявити всі основні проблеми, що виникають у процесі реалізації антикризової стратегії 
підприємства, а також усувати відхилення від стратегічної лінії шляхом розробки та вибору 
альтернативних заходів. До основних переваг застосування контролінгу можна віднести: підвищення 
прибутковості та гнучкості підприємства в короткостроковому і довгостроковому періодах, перші 
результати відразу бачить керівник, простота моделей. До недоліків – недосконалість існуючих 
методів аналізу, ускладнення у порівнянні з традиційними методиками, загроза статусу груп 
(бухгалтерії, планового відділу тощо) та осіб (начальників відповідних відділів), необхідність 
додаткового навчання, повний ефект спостерігається не швидко, тільки після впровадження на 
всьому підприємстві в цілому. 

Наступним інструментом антикризового управління є реструктуризація підприємств, яка 
застосовується коли вже криза неминуча [3–5]. Реструктуризація спрямовується переважно на 
подолання причин стратегічної кризи та кризи прибутковості. Підприємству варто використовувати 
даний метод тоді, коли існуюча система управління неспроможна забезпечити ефективне управління 
розвитком усіх напрямків діяльності одночасно. 
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Також необхідно розглянути санацію, як ключового інструменту антикризового управління. 
Метою санації є поліпшення структури капіталу; конкурентоспроможності; платоспроможності; 
відновлення, досягнення прибутковості; відновлення та збереження ліквідності; покриття поточних 
збитків; скорочення заборгованості; формування фінансових ресурсів [6–7]. 

Ще одним досить дієвим інструментом антикризового управління є диверсифікація. 
Перевагами диверсифікації як засобу зовнішнього зростання є те, що це може бути хорошим виходом 
з галузі, що знаходиться на спаді; це стратегія, що орієнтована на прибуток; вона допомагає 
знижувати залежність від одного продукту чи ринку; при її використанні можливо виникнення 
ефекту масштабу та синергії; може значно посилити ринкову владу підприємства стосовно покупців, 
підвищити кредитоспроможність підприємства; може допомогти розподілити можливий ризик. 
Недоліки диверсифікації як засобу зовнішнього зростання наступні: ця стратегія більше підходить 
великим підприємствам; це стратегія високого ризику, що забезпечує віддачу в довгостроковому 
плані; вимагає значних резервів грошових коштів; може виникнути тенденція перенесення недоліків з 
наявного підприємства на нове [8]. 

В умовах загального прискорення науково–технічного прогресу та глобалізації ринку, гострої 
конкуренції, що супроводжується скороченням термінів дії конкурентних переваг і необхідністю 
розподілення ринку на сектори та ніші, саме інноваційна діяльність стає ключовим чинником успіху. 
А стратегічне управління нововведеннями – найважливішим завданням антикризової політики 
підприємства, виконання якого багато в чому залежить від якості інноваційних рішень, можливості 
знаходити рішення, які організаційно й економічно зможуть забезпечити досягнення поставленої 
мети зі створення конкурентоспроможної продукції.  

Антикризова маркетингова політика повинна включати такі напрями: цінове регулювання, 
залучення нових споживачів та активізацію політики утримання існуючих, оптимізацію витрат на 
збут та просування продукції, укладення стратегічних союзів, визначення оптимального обсягу 
виробництва, коригування асортиментної політики, перегляд методів і витрат на маркетингові 
дослідження, маркетинговий аудит. 

У ході дослідження прийшли до висновку, що наявність значної кількості методів та невисоку 
їх ефективність можна пояснити наступним:  

 відсутністю фахівців з антикризового управління;  
 вибір інструмента антикризового фінансового управління залежить від поставленої мети 

та фінансового стану досліджуваного об’єкта;  
 наявністю декількох підходів до антикризового управління підприємством і різною 

природою та причиною самих кризових явищ;  
 антикризове управління, здебільшого, використовують в умовах глибокої кризи, а тому 

деякі його інструменти виявляються недієвими;  
 деякі з методів впливають на обмежене число елементів організації, інші ж передбачають 

еволюційний характер перетворень.  
Так, в умовах посилення конкуренції переважним стає проведення комплексних радикальних 

змін. Коли ж не стоїть питання про радикальне підвищення результативності компанії взагалі та її 
адаптивності зокрема, то застосовуються профілактичні заходи. Перспективою подальших розробок у 
даному напрямку може бути вирішення проблем, пов'язаних з оцінкою ефективності управління в 
умовах кризи. 
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Сучасний стан економіки України дуже нестабільний та не прогнозує мий. Ніхто не може 

точно визначити, які зміни відбудуться через рік. Чого очікувати, на що сподіватися. Саме в таких 
умовах актуальним стає впровадження антикризового менеджменту. Адже підприємець повинен бути 
готовий до змін. Та для того, щоб бути готовим повинно мати так звані сценарій дій у різних випадах. 
Антикризовий менеджмент допоможе підприємству підготуватися до найгіршого з можливих 
майбутніх варіантів положення на ринку. 

Проблема становища підприємства в умовах кризи стає найбільш популярної в другому 
тисячолітті, тому багато сучасників науковців–вчених, які займаються нею. Серед них Короткова 
Є.М., Василенко В.О., Гайворонська Ю.Є., Кривов'язюк І.В., Лігоненко Л.О., Мельник Ю.М., 
Лазарчук О.В.,  Шварц І.В., Скібицький О.М., Терещенко О.О  та багато інших. 

Метою даної роботи є виявлення антикризових заходів для підтримання 
конкурентоспроможності підприємств за допомогою наукових матеріалів.  

Перш ніж почати розглядати антикризові заходи слід зазначити поняття економічної кризи. 
Економічний словник дає таку трактовку: економічна криза (грец. krisis  – поворотний пункт) – різке 
погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні 
виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті – в 
зниженні життєвого рівня, добробуту населення [3]. Як мі бачимо, криза – це тяжкий стресовий стан 
як для підприємств так і для населення. Тому щоб зменшити кризовий вплив на діяльність фірм слід 
заздалегідь про це подумати та підготуватися. На такий екстрений випадок кожна фірма повинна 
мати так званий «план Б» –  план дій керівництва фірма у критичній ситуації. Але створити його не 
так просто. 

Дуже важливо заздалегідь виявити сигнали, які повідомляють про наступаючу кризу. Існує 
три стадії економічної кризи на підприємстві: 

 рання – характеризується незначним зниженням ефективності збутової політики, 
виробництва, зменшенням обсягів темпів продажу; 

 проміжна – стадія більш серйозних проблем із якістю продукції; постачальники 
наполягають на розрахунках готівкою, відмовляють у кредиті; затримання заробітної платні на 
підприємстві; 

 пізня – відзначається нестачею матеріалів, хаосом на виробництві, заборгованостями [2]. 
Варто вчасно виявити сигнали економічної кризи, не допустити до пізньої стадії. Краще 

почати розробляти запобіжні заходи на ранній стадії, щоб не поступитися своїм місцем конкуренту 
на ринку. Для цього слід розробити технологічну схему процесу управління в кризовій ситуації, яка 
включає 8 блоків. 

Блок 1. Спочатку створюють антикризову групу, яка зазвичай включає робітників фірми, або 
запрошених спеціалістів. 

Блок 2. На даному етапі проводиться зазначення доцільності та своєчасності проведення 
антикризових заходів. 
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Блок 3. Наступними діями буде розробка управлінських рішень антикризового характеру, які 
включають в себе збір інформації про стан організації на певний момент,, вибір шляхів виведення із 
кризового стану, виявлення необхідних ресурсів для реалізації антикризових заходів.  

Блок 4. Четвертим кроком є створення системи реалізації антикризових управлінських рішень. 
Група спеціалістів обирає певних виконавців,якім чітко прописані їхні дії та ресурси, які можуть 
знадобиться. Щоб система спрацювала необхідно виконавцям мати відповідну освіту, стаж та 
навички. Також всі зазначені виконавці мають працювати злагоджено та чітко, щоб швидко та без 
проблем досягнути успіху. 

Блок 5. На даному етапі відбувається реалізація антикризової системи тими виконавцями, 
яких обрала група спеціалістів. 

Блок 6. Етап оцінки і аналізу виконаної роботи, прийнятий рішень.  
Блок 7. Проведення аналізу доцільності майбутніх дій. Якщо антикризова система не 

спрацювала, фірму визнають банкрутом. Якщо всі заходи пройшли успішно, організацію адаптують 
до нових ринкових умов та розробляють допоміжні заходи для утримання даного положення. 

Блок 8. Прогнозування можливих кризових ситуацій та шляхів виходу з них [2]. 
Технологічна схема процесу прийняття управлінських рішень у кризовій ситуації може дійсно 

швидко та якісно допомогти фірмі вийти з критичної ситуації та запобігти можливість потрапляння в 
такі ситуації у майбутньому. Така система дає можливість зберегти час, фінанси, ресурси 
підприємства, його місце на ринку, його цільовий сегмент. Також дозволяє затвердити свій гарний 
імідж, позбутися слабких, молодих та непідготовлених  конкурентів, набути 
конкурентоспроможності в їх очах.  

Слід зробити висновок, що система прийняття управлінських рішень у кризових ситуаціях є 
дуже ефективною програмою дій для фірми, якщо вона добре налагоджена і працює згідно своїй 
технологічній схемі. Тому, щоб зберегти нинішнє положення на ринку та мінімізувати наслідки кризи 
є доцільним проведення антикризових заходів на підприємстві.  
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В хозяйственной деятельности любой организации возникает большое количество 

оперативной информации, которая представляет собой материал для принятия тех или иных 
управленческих решений. Бухгалтерский учет фиксирует и накапливает всестороннюю 
синтетическую и аналитическую информацию о состоянии и движении имущества предприятия и 
источников его образования, хозяйственных операциях, конечных финансовых результатах. На долю 
бухгалтерской информации приходится большая часть всей экономической информации. 

 Вопросы системы управления затратами рассматривают в своих работах как зарубежные так 
и отечественные ученые.  

Так, в работах М.А. Вахрушеной рассматриваются вопросы элементов системы управления 
затратами, П.Ф. Друкера – вопрос выделения "точек" – расходов и их категорий по местам 
возникновения. 
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 Весомый вклад в разработку теории и практики учета затрат и калькуляции себестоимости 
продукции осуществили отечественные ученые, в частности, А.С. Бородкин,, Б.И. Валуев, А.М. 
Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, Ф.Ф. Ефимова, В.М. Жук, Е.В. Калюга, Г.Г. Кирейцев, В.А. 
Ластовецкий, Ю.Я. Литвин, В.Г. Линник, Н.М. Малюга, А.А. Петрик, И.Б. Садовская, и др. 

Однако, несмотря на значительные достижения в разработке теоретических и практических 
аспектов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, в работах исследователей 
сегодня не достаточно уделено внимание системе управления себестоимостью и выявлению путей ее 
снижения.  

Одним из главных участков управленческого учета на производственных предприятиях 
является учет затрат на производство продукции и определение ее себестоимости. 

Основные шаги построения системы управления затратами могут быть следующими: 
 определение места возникновения затрат; 
 разработка классификации затрат для целей управленческого учета. 
Затем, когда затраты определены и классифицированы, проводится анализ затрат и 

оперативный контроль за их изменением, определение возможных вариантов нормирования затрат. 
Одним из основных признаков системы управленческого учета является калькулирование 

себестоимости продукции [1].  
Правильное исчисление себестоимости продукции имеет важное значение: чем лучше 

организован учет, чем совершеннее методы калькулирования, тем легче выявить посредством 
анализа резервы снижения себестоимости продукции. В зависимости от того, какие цели стоят перед 
предприятием, могут использоваться различные методы расчета себестоимости. 

На предприятиях применяются шесть методов калькулирования себестоимости и учета затрат 
на производство: попроцессный (простой), попередельный, позаказный, нормативный, 
попродуктовый и пооперационный. 

Попроцессный (простой) метод калькулирования применяется на предприятиях, 
вырабатывающих однородную продукцию, не имеющих полуфабрикатов и незавершенного 
производства. На этих предприятиях все производственные расходы за отчетный период составляют 
себестоимость всей выработанной продукции (работ, услуг). Себестоимость единицы продукции 
исчисляется путем деления суммы производственных расходов на количество единиц продукции.  

Попередельный метод калькулирования используется в отраслях промышленности с 
серийным и поточным производством, когда одинаковые изделия проходят в определенной 
последовательности через все этапы производства. Как правило, это производства, где применяются 
физико–химические и химические методы переработки сырья, и процесс получения продуктов 
состоит из нескольких последовательных технологических стадий. В этих случаях объектом 
калькулирования становится продукт каждого законченного передела, включая и такие переделы, в 
которых одновременно получают несколько продуктов. Передел – часть технологического процесса 
(совокупность технологических операций). 

Сущность попередельного метода состоит в том, что прямые затраты отражают в текущем 
учете не по видам продукции, а по переделам (стадиям) производства, заканчивающаяся получением 
готового полуфабриката, который может быть отправлен в следующий передел или реализован на 
сторону. В результате на выходе из последнего передела имеем не полуфабрикат, а готовый продукт. 

Позаказный метод предполагает учет производственных затрат и калькулирование по 
индивидуальному продукту или группе однородных продуктов, т.е. в качестве объекта 
калькулирования выступает отдельный заказ.  

Данный метод калькулирования используется в тех отраслях, где единица продукции 
обладает определенными свойствами и легко идентифицируется. Это индивидуальные и 
мелкосерийные типы производства, к которым в первую очередь относятся предприятия 
машиностроения. Применение позаказного метода калькулирования требует соблюдения следующего 
условия: продукт производится отдельной партией в строго определенных количествах, т.е. должны 
быть соблюдены отличия в количестве, виде, размере или качестве продукта, что влечет различия 
затрат каждой партии производимой продукции. При этом любая попытка усреднить затраты по двум 
или более партиям приведет к ошибочному определению себестоимости каждой партии. 

Нормативный метод учета универсален во всех отраслях промышленности и предполагает 
предварительное определение нормативных затрат по операциям, процессам, объектам с выявлением 
в ходе производства отклонений от нормативных затрат. Фактические затраты определяются 
алгебраическим сложением затрат по нормам и отклонениям от них. Этот метод характеризуется тем, 
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что на предприятии по каждому виду изделия составляется предварительная нормативная 
калькуляция, т.е. калькуляция себестоимости, исчисленная по действующим на начало месяца 
нормам расхода материалов и трудовых затрат, которая используется для определения фактической 
себестоимости продукции, оценка брака в производстве и размеров незавершенного производства. 
Все изменения действующих норм отражаются в течение месяца в нормативных калькуляциях. 

Попродуктовый метод основан на систематизации прямых затрат на конкретные виды 
продукции, производимой на специализированных предприятиях или в цехах предприятий 
машиностроительного комплекса. Объектами калькулирования в данном случае служат отдельные 
виды запасных частей, не проходящие стадии сборки. 

Пооперационный метод – новый и пока еще не используемый отечественными 
предприятиями. Он основан на распределении всех косвенных расходов по отдельным видам работ 
(операциям). В этой ситуации предприятие рассматривается не как имущественный комплекс, а как 
набор процессов, создающих конкретный товар [2].  

На современном этапе развития экономики функционируют огромное количество 
предприятий, каждое из которых имеет особенности продукции и организации ее производства. 
Следовательно, для каждого предприятия важно выбрать такой метод калькуляции себестоимости 
продукции, который подходит данному типу производства и объемам выпускаемой продукции. 

Правильно выбранный метод калькуляции позволяет точно проследить, как формируется 
себестоимость, а также оптимизировать затраты предприятия. 
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Введение.Кризисная ситуация приводит к необратимым разрушениям бизнеса – к 

банкротству. Кризисная ситуация требует принятия срочных управленческих решений в сжатые 
сроки для преодоления причин ее возникновения. В современных реалиях кризисные ситуации в 
бизнесе встречаются всё чаще. Это происходит по самым разным причинам: от падения спроса на 
товар или услугу до удорожания сырья. Но все эти ситуации, происходят как правило, из–за того или 
иного сотрудника фирмы. Для того чтоб исправить неприятное положение фирмы необходимо 
наладить работу сотрудника или сотрудников. Но как исправлять и управлять персоналом так, чтоб 
это было эффективно и приятно для всех? В решении этой проблемы поможет игра. 

Цель работы.Показать,что с помощьюгеймификации можно спланировать антикризисное 
управление персоналом, таким образом вывести компанию из кризиса. 

Геймификация–это использование игровых приемов в неигровых процессах. В корпоративной 
среде она существует уже очень давно. Соревнование заводских участков за самую высокую 
производительность труда, переходящее знамя, значки отличия, почетные звания –– все эти 
инструменты, активно использовавшиеся в странах мира, тоже своего рода геймификация. 

Что есть геймификация? Это использование игровых механик в неигровом контексте. Любой 
процесс представляется как игра, в которую играют участники процесса, или игроки. Выход процесса 
– это победа в игре, или выполнение квеста, или получение некоторого достижения. Любой бизнес–
процесс строго детерминирован, т.е. правила игры прозрачны, просты и понятны игрокам. Совершая 
ходы, игроки достигают определенных результатов. Игроки могут планировать свои ходы, 
осуществляя ту или иную стратегию. Выполняя правила игры согласно выбранной стратегии, в 
конечном итоге игроки обязаны добиться победы.[1] 
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Кризисы всегда происходят в режиме динамизма ситуации и дефицита времени на устранение 
кризиса, поэтому в кризисной ситуации характерными недостатками со стороны руководства 
маркетинговых служб являются: 

• нерешительность аппарата управления; 
• увиливание от конкретных ответов по сути причины возникновения кризисной ситуации; 
• превращение в неуправляемую толпу с криками, плачем, беспомощностью.[2] 
Именно геймификация вывода персонала из кризисного состояния поможет не превращаться 

в толпу с воплями о помощи,что,несомненно,будет являться большим плюсом при выходе фирмы из 
кризиса, ведь как говорил Джордж ФростКеннан: «Отдайте мне кадровую политику, и я поставлю 
под свой контроль всю политику», что показывает всю важность кадров в бизнесе. 

Выделим основные правила при проведении геймификации: 
1) не давать людям находящимся на дне рейтинга опускать руки; 
2) никаких предпочтений или личных симпатий. 
Разберем подробнее. Существует риск, что сотрудники находящиеся внизу игры потеряют 

интерес, подвергнутся насмешкам со стороны коллег. Есть также риск в том, что работники 
воспримут правила игры слишком серьёзно и будут стараться отомстить своим конкурентам. Так же 
могут быть неактивные участники, которые откажутся включаться в игру. Для того, чтоб избежать 
этого, необходимо нанять профессионала, который будет знаком с особенностями коллектива и будет 
иметь возможность давать дополнительные задания для неактивных сотрудников, чтоб мотивировать 
их. Этот человек должен выстроить процесс игры таким образом, чтоб люди чувствовали себя 
комфортно и всегда могли подняться с самого «дна». 

Такой человек нужен и для того, чтоб оставаться одинаково справедливым для всех 
участников игры. Ведь если процессом игрофикации занимается человек, работающий некоторое 
время в образовавшемся коллективе, то на его раздачу мест и оценку деятельности может повлиять 
личное отношение к каждому участнику. 

Возникает вопрос о том, как же использовать геймификацию при планировании 
антикризисным управлением персонала. При использовании геймификации в подобной сфере 
возможно применение следующих методов: уровней, квестов, лидербордов. 

Уровни – это структурированная иерархия прогресса, как правило, представленная в порядке 
возрастания номера или ценности (например, «бронза», «серебро» и «золото»). 

Квест – это задача с подробным описанием, которую необходимо выполнить для того, чтобы 
продолжить игру. Выполнение всех квестов гарантирует победу в игре. 

Лидерборды сами по себе достаточно противоречивы. Несмотря на то, что они подстегивают 
конкуренцию, и как следствие производительность, они же могут её и уменьшать. С одной стороны, 
приятно наблюдать себя в верхних строчках общего рейтинга, а с другой – мотивация в таком случае 
последних строчек стремится к нулю. Но, как уже говорилось, при правильной и грамотной 
организации игры можно избежать подобных проблем. 

Именно эти три метода помогут достигнуть главных целей антикризисного управления 
персоналом: долгосрочному, среднесрочному и текущему планированию и определении ориентиров 
и приоритетов. 

Методы геймификации помогут установить доверительные отношения между руководителем 
и персоналом, поэтому в будущем можно избежать яркого недовольства и непонимания этих сторон. 

Выводы. Так как метод геймификации при антикризисном управлении персоналом 
неизучендоконально, необходимо использовать так же традиционные методы. Однако игра внутри 
фирмы может быть направлена не только на улучшение работы, но и на установление хороших 
отношений внутри коллектива. Сегодня геймификация – это важное конкурентное преимущество, 
которое позволяет "достучаться" до современных людей, которые привыкли играть в компьютерные 
игры, общаться в социальных сетях. Подходы, использовавшиеся 20 лет назад, становятся 
малоэффективными: обучение как простая передача информации воспринимается скучным и 
занудным. Геймификация позволяет достигать своих целей, давая людям возможность играть и 
развлекаться. 

Компании, использующиеся технологии геймификации, ориентируются на будущее, так как 
можно предположить, что в скором времени большинство систем управления персоналом, 
обеспечения лояльности клиентов и т.д., будут включать в себя элементы игрофикации. Так давайте 
сделаем процесс выхода из кризиса современным и интересным с помощью креативного подхода к 
обычным вещам. 
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МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ В АНТИКРИЗОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 
 

А. В. Мельник  
Одеський національний політехнічний університет 

 
Актуальність проблеми. На сьогоднішній день існує проблема загострення кризових явищ на 

світовому та національному рівнях, постійно спостерігаються негативні зміни та тенденції 
економічного середовища та зростає значущість чинників різного роду ризиків. У свою чергу, вони 
спричиняють виникнення кризових ситуацій на підприємствах різних видів діяльності, про що 
свідчить зменшення обсягів виробництва товарів та послуг, втрата конкурентних позицій на ринках, 
скорочення кваліфікованого персоналу, а в деяких випадках і банкрутство. Однією з причин такого 
становища є недостатнє теоретичне обґрунтування необхідних змін менеджменту та маркетингу в 
умовах антикризового управління підприємством з урахуванням специфіки конкретного виду 
діяльності. 

Аналіз публікацій. Теоретичні основи формування механізму антикризового управління були 
досліджені у працях наступних вчених: Василенко В.О. [1], Мельник Ю.М. [2]. Зазначені автори 
обґрунтовують свої точки зору на сутність та зміст антикризових менеджменту та маркетингу. 

Мета дослідження. Метою даної роботи є систематизація класифікації маркетингових 
стратегій антикризового управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу. Антикризове управління – це комплекс механізмів та методів 
управління, а також процедур щодо моніторингу тенденцій різного роду кризових явищ та соціально–
економічних процесів; аналіз конкурентних переваг підприємств на нестабільному ринку; розробка 
альтернативних стратегій та заходів щодо їх розвитку, а також процедур фінансового оздоровлення в 
умовах нестабільності, невизначеності та набагато жорсткішої конкуренції.  

В умовах кризи спостерігається комплексна взаємодія інструментів маркетингу та 
менеджменту на підприємствах. Якщо метою управління організацією є прийняття ефективних 
рішень, то метою маркетингу як філософії ведення бізнесу – формування рішень адекватних 
зовнішнім умовам, що особливо важливо під час негативного впливу кризових явищ. 

За допомогою маркетингу виробничо–господарські організації комплексно вирішують 
проблеми споживача (замовника). Ефективність маркетингу полягає у послідовності дій і 
комплексному використанні принципів, методів і засобів маркетингового впливу і маркетингової 
інформації зі стадій відтворювального процесу. Зазначені особливості дозволяють розглядати 
маркетинг як важливу умову й істотний резерв антикризового менеджменту. В антикризовому 
менеджменті, особливо на стадії пошуку шляхів виходу з економічної кризи, істотне значення може 
мати комплексний характер використовуваних у процесі маркетингу засобів і методів виявлення 
ринкових можливостей організації, її сильних і слабких сторін, а також комплексний аналіз 
інформації про динаміку соціально–економічних процесів. Тому важливо розглянути характерні риси 
і практику застосування маркетингових засобів впливу на функціонування організації. Засоби 
маркетингу являють собою сукупність факторів, об'єднаних поняттям «комплекс маркетингу». Сюди 
відносять:товар – вироби і послуги, пропоновані споживачу;ціна – грошова сума, що відповідає 
цінності товару для покупця;методи розподілу, що роблять товар доступним для 
споживача;комунікації – система сприяння споживачам в ухваленні рішення про придбання товару 
(реклама). Використання комплексу маркетингу стосовно до конкретного продукту і ринку, а також 
розробка варіантів їхньої взаємодії дозволяють з'ясувати маркетингові можливості організації і 
ринкові небезпеки як базову інформацію для вироблення цілей і стратегії поведінки організації на 
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ринку. При оцінці маркетингових можливостей головними ринковими об'єктами виступають попит, 
пропозиція і ціна, взаємозв'язок яких відтворює чинність економічного закону попиту та пропозиції, а 
саме збалансованість за обсягом, структурою і спряженість у часі. Виробляючи антикризову 
політику, маркетинговий менеджер спирається на внутрішні фактори організації: виробничо–
технологічні особливості; ресурсний потенціал; характер внутрішньої атмосфери; рівень розвитку 
компонентів менеджменту:прогнозування, планування, інформаційне забезпечення, мотивацію 
персоналу, процеси централізації і децентралізації, інтеграції і диверсифікованості управління, 
організаційні структури управління і контролю. Аналіз ринкових можливостей організації 
здійснюється з використанням факторів маркетингового середовища і, насамперед, мікросередовища, 
у якому функціонує організація [1].   

Кожному окремому виду діяльності властиві специфічні особливості маркетингової 
діяльності. Неможливо розробити універсальну антикризову програму. Вона має враховувати 
особливості та обставини діяльності кожного підприємства. Саме ефективний маркетинг може дати 
підприємству низку конкурентних переваг і відповідь на питання, яким чином в умовах обмеженого 
бюджету побудувати маркетингову діяльність підприємства, щоб під час кризи не тільки вижити, але 
й поліпшити свою ринкову позицію.  

Пріоритетними заходами антикризового маркетингу є: 
 постійний моніторинг стану ринку збуту та сегментація; 
 оцінка і прогнозування місткості освоєного ринку та аналіз чинників, що впливають на 

його розмір; 
 концентрація маркетингових зусиль на конкурентних перевагах; 
 повний або частковий вихід з неперспективних ринків; 
 припинення виробництва та збуту збиткової продукції, що не користується попитом; 
 концентрація на обслуговуванні сегментів ринку, що мають перспективу зростання; 
 заходи щодо підвищення гнучкості та маневреності асортименту продукції (товарів, 

робіт, послуг) у рамках виробничих або торговельно–технологічних можливостей підприємства; 
 гнучка цінова політика відповідно до цінової політики основних конкурентів; 
 формування власної дилерської мережі, фірмової торгівлі для зниження трансакційних 

витрат; 
 дослідження попиту споживачів, усунення надлишкових ланцюгів товароруху; 
 регіональна диверсифікація збуту продукції (робіт, послуг); 
 орієнтація на придбання корпоративних прав слабких конкурентів для посилення 

конкурентної позиції; 
 активна інноваційна політика, спрямована на створення нових видів продукції та 

користування перевагами нецінової конкуренції; 
 залучення іноземних інвестицій для освоєння випуску конкурентоспроможної продукції; 
 активна комунікаційна підтримка програми зі створення позитивного іміджу 

підприємства в очах кредиторів, інвесторів, працівників та органів державного управління; 
 упровадження маркетингу партнерських відносин тощо. 
Кінцевим результатом маркетингового антикризового управління підприємством є 

формування та реалізація маркетингової антикризової стратегії, яка впроваджується з метою 
виведення підприємства з кризи. Антикризові маркетингові стратегії можна класифікувати за такими 
ознаками: 

1. За стадією (етапом) антикризового управління: 
 передкризове управління – стратегії, які запобігають кризовим ситуаціям: «позиційний 

захист» – полягає у захисті ринкової частки, завойованих ринків збуту; «фланговий захист» – пе-
редбачає оборону «слабких місць»; «мобільний захист» – передбачає вихід на інші товарні та 
територіальні ринки збуту (стратегія розвитку ринку, стратегія диференціації); 

 кризове управління – стратегії, які згладжують наслідки кризових явищ, активізують 
вихід з кризи: стратегія «відступу» – характеризується послабленням активності; стратегії диверсифі-
кації (концентрична, горизонтальна); малобюджетні стратегії за комплексом маркетингу; 

 післякризове управління – стратегії, спрямовані на пошук нових ринкових можливостей: 
стратегія розвитку ринку – передбачає збут існуючого товару новим покупцям на нових ринках; 
стратегія розвитку товару – впровадження нового або модифікованого товару існуючим споживачам 
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на наявних сегментах ринку; стратегія глибокого проникнення на ринок – спрямована на розширення 
збуту існуючого товару існуючим покупцям на наявному ринку. 

2. Залежно від характеру впливу кризи на діяльність підприємства: 
 стратегії «скорочення»: стратегія «замороження» – усі статті витрат скорочуються, в 

компанії залишається мінімальний штат співробітників для формальної підтримки «життєдіяльності» 
юридичної структури, майбутній розвиток компанії вимагатиме серйозних інвестицій, 
фактично бізнес необхідно буде розвивати з нуля; стратегія оптимізації витрат – скорочення витрат 
має характер оптимізації, а не мінімізації, тобто зменшуються статті адміністративних витрат, витрат 
на заробітну плату; 

 стратегії «захоплення ринку»: стратегії диверсифікації; стратегія «регіональної експансії» 
(дистанційна робота – налагодження роботи зі споживачами через телекомунікаційні засоби: 
телефон, факс, інтернет тощо; стратегія прямої інтеграції – відкриття оптових баз, фірмових 
магазинів; партнерські фірми – створення офіційних представництв; «роз’їздні бригади» – укладання 
договорів з оптовиками, формування мережі збуту; торгове представництво – відкриття власного 
представництва в іншому регіоні; побудова дистрибуційної мережі). 

3.Залежно від концепції антикризового управління: 
 превентивні стратегії, що запобігають виникненню кризи (стратегії пошуку цільових 

ринків, маркетингові дослідження тощо); 
 стратегії стабілізації положення (стратегія інтенсифікації маркетингових зусиль); 
 стратегії пристосування / нейтралітету до дії кризових явищ (стратегії стабілізації) [2]. 
Висновок. У даній роботі було з’ясовано, що сутність антикризового управління 

підприємством полягає в забезпеченні таких умов функціонування підприємства, коли фінансові, 
виробничі, маркетингові та інші труднощі не носять постійний характер і досить швидко 
вирішуються за допомогою спеціальних заходів.Був проведений аналіз особливостей маркетингу в 
системі антикризового менеджменту, а також були описані основні маркетингові стратегії 
антикризового управління. 
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ОЦІНКА РИЗИКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ 
ПОБУДОВИ ДОВІРЧОГО ІНТЕРВАЛУ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕРЕДНЬОГО 

 
д.е.н., професор Т.О. Окландер  

Одеська державна академія будівництва та архітектури 
 

Для оцінки ризиків в діяльності промислових підприємств можна виділити дві групи 
статистичних методів: кількісні методи ― дозволяють отримати імовірнісну оцінку ризику; якісні 
методи ― дозволяють згрупувати ризики за категоріями: високі, середні та низькі. 

Одним із  кількісних методів є метод побудова довірчого інтервалу для генерального 
середнього. 

Цей метод передбачають наступні дії: отримання вихідних даних; розрахунок точкових 
статистичних характеристик; вибір ступеня надійності; побудова довірчого інтервалу. 

Вихідні дані для побудови довірчого інтервалу генерального середнього можуть бути 
отримані в результаті наступних маркетингових досліджень. 

а) Оцінка середніх витрат покупців на товар може бути отримана за допомогою наступних 
видів маркетингових досліджень: 

опитування покупців ― формується репрезентативна вибірка покупців товару і за 
результатами опитування отримується ряд x1, x2, … xn з витрат n опитуваних; 
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спостереження за споживачами ― формуються панелі, тобто репрезентативна вибірка 
респондентів, які є представниками всіх сегментів споживачів товару. Це дозволяє отримати 
об’єктивну інформацію, а не суб’єктивні оцінки покупців своїх витрат на товар. Респонденти, які 
увійшли до панелі, отримають електронні картки, на які фіксуються їх покупки, або записують 
покупки у щоденник. За результатами спостережень можна отримати ряд з витрат n покупців на 
товар: x1, x2, … xn, або, у випадку аналізу витрат кількох сегментів, отримуються к рядів (к ― 
кількість аналізованих сегментів), кожен з яких містить певну кількість спостережень; 

експертні оцінки ― експерти оцінюють потенціалу ринку нового товару. Кожен з n 
запрошених експертів формує свої прогнозовані значення щодо витрат споживачів на товар і 
отримується x1, x2, … xn  спостережень; 

експеримент ― обирається один з методів проведення експерименту: попередній, 
змодельований, дійсний. Товар реалізується споживачам через кілька точок продажу (зазвичай це 5% 
ринку), або через змодельовані точки продажу ― спеціально створенні точки продажу для 
проведення маркетингового дослідження. Отримується x1, x2, … xn  спостережень, які характеризують 
витрати покупців на товар. 

б) Оцінка генерального середнього споживання певного продукту може бути отримана за 
наступними методами маркетингових досліджень: 

опитування покупців ― за результатами вербального, телефонного або поштового 
опитування отримується ряд з обсягами споживання товару n опитуваних: x1, x2, … xn; 

спостереження за покупцями ― за результатами панельних спостережень отримується ряд з 
обсягами споживання n покупців товару: x1, x2, … xn, або, у випадку коли аналізувались обсяги 
споживання кількох сегментів, к рядів, кожен з яких містить nk спостережень; 

експертні оцінки ― оцінюються прогнозовані обсяги споживання товару, n експертів надають 
свої оцінки щодо обсягів споживання у вигляді n прогнозних оцінок x1, x2, … xn; 

експеримент ― для дослідження середніх обсягів споживання товару створюються 
експериментальні ринки. Кожен з учасників експерименту має можливість придбати необхідну йому 
кількість товару за термін проведення експерименту. Отримується x1, x2, … xn оцінок обсягів купівлі. 

в) Оцінка генерального середнього відношення споживачів до певного продукту за шкалами 
може бути отримана за наступними методами маркетингових досліджень: 

шкала Лайкерта ― може бути використана для оцінки відношення респондентів до товару за 
п’ятибальною шкала. Шкала містить наступні варіанти відповідей: 1 бал (абсолютно не згоден), 2 
бали (не згоден), 3 бали (не маю відповіді), 4 бали (згоден), 5 балів (абсолютно згоден). Можна 
значення шкали позначати не 1…5, а –2…2, що дозволить більш чітко виокремити позитивні та 
негативні відповіді; 

семантичний диференціал ― може бути використаний для оцінки відношення респондентів 
до товару за семибальною деталізованою шкалою з можливістю більшого вибору варіантів 
відповідей, ніж за шкалою Лайкерта. За семантичним диференціалом респондент може висловити 
ступінь свого відношення від 1 до 7, або від –3 до 3 балів: пропонуються два протилежних 
твердження, які характеризують певний товар. Наприклад, надійний–ненадійний, теплий–холодний і 
респондент обирає одну з семи позицій, яка характеризує його відношення до товару; 

шкала Степела ― може бути використана для оцінки відношення респондентів до товару за 
десятибальною деталізованою шкалою, без нейтральної, нульової відмітки: 5 балів, які виставляє 
респондент, є найвищою оцінкою якості товару, а ― 5 балів найнижчою оцінкою. 
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 На сучасному етапі розвитку українська економіка потребує фінансової підтримки для 
виведення її з кризового становища яке склалося за рахунок воєнних подій, які відбуваються в країні, 
інфляційних процесів, а також значному фізичному та моральному зносу як обладнання так і 
технологій виготовлення продукції, що знижує конкурентоспроможність продукції та у неможливість 
конкурувати на міжнародних ринках. Власних фінансових ресурсів для виходу з утвореного 
становища недостатньо та постає проблема по утворенню інвестиційної привабливості для залучення 
іноземних інвесторів в економіку України. Глава Національної інвестиційної ради заявив, що Україні 
потрібно $ 200 млрд інвестицій протягом 20 років, щоб розраховувати на нову якість економіки[1]. 
Тому виникає необхідність дослідити та запровадити перспективні напрямки для налагодження 
інвестиційних процесів на Україні. 

 Проблеми, які виникають під час  інвестиційної діяльності відрізняється особливою 
складністю і багатогранністю. На цей процес впливають та мають наслідки не тільки ті що 
відбуваються в економіці, але і в соціально–політичній, внутрішньогалузевій та демографічних 
сферах. Інвестиційним кліматом в загальному розумінні називають ситуацію, що склалася в країні, з 
точки зору вітчизняних та зарубіжних інвесторів, які вкладають свій капітал в розвиток економіки [2, 
c.187]. 

 Значний внесок у напрямку виявлення проблем та формування інвестиційного клімату 
внесли такі вітчизняні вчені як: І.Р. Бондар, А. Бутняров, В.А. Худавердієва.На сьогоднішній день 
вплив іноземних інвестицій на економіку країни досліджується у працях В. Борщевського, Н. 
Вознесенської, Б. Губського, С. Захаріна, Д. Лук’яненка, Ю. Макогона, А. Омельченка, А. Пересади, 
О. Федоренка, А. Шакіна. 

Не дивлячись на значні дослідження проведені в області формування інвестиційного клімату 
сьогодення потребує проведення додаткових досліджень по виявленню проблем які виникають та 
стримують інвестиційні процеси в Україні, що пов’язано більш за все з політичною ситуацією що 
склалася в останній час. 

Інвестиції – це вкладення матеріального і нематеріального капіталу в будь–яке підприємство 
або в діяльність з метою примноження вкладеного капіталу і отримання прибутку, також є способом 
збільшення реальних продуктивних активів, отримання фінансової свободи, забезпечення добробуту 
в майбутньому та являють собою особливу категорію економічних відносин [3]. 

Інвестиційна сфера в України регулюється законами «Про інвестиційну діяльність», «Про 
режим іноземного інвестування», постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України. 
Згідно з законодавством, для всіх суб'єктів інвестиційної діяльності передбачено рівні права і гарантії 
захисту інвестицій, що підтверджено підписанням угоди про взаємний захист та створення умов 
міжнародної інвестиційної діяльності спільно з представниками більш ніж 70 країн світу. 

В останні роки на Україні дуже важко складати будь які економічні прогнози інвесторами у 
зв'язку з високим рівнем невизначеності в військово–політичній сфері країни. 

Основними країнами інвесторами є – Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Росія та Австралія. Окрім 
них, інвесторами в Україну є Великобританія, Віргінські Острови (Великобританія), Франція, 
Швейцарія та Італія. 
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Згідно з даними Державної служби статистики України, у січні–вересні 2016 року в економіку 
Україну надійшли інвестиції зі 125 країн світу, їх загальна сума склала $3,801 млрд. В порівнянні – у 
2011р. прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в Україну складали $49,362 млрд. [4], що у 13 
разів більш ніж у 2016р. 

В той же час обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу на 1 жовтня 2016 року 
склав $6,233 млрд., 93,4% з них – на Кіпр [1]. Таке переміщення інвестиційного капіталу 
парадоксально. Дослідження наводять на думку, що вітчизняні керівники підприємств не мають 
довіри у розміщення інвестицій в розвиток українських підприємств тому виводять капітали з 
території України. Таки події потребують від уряду розробки програм та законодавчих актів 
направлених на проти дію по виведенню капіталів з країни та запровадити системуи стимулювання 
розвитку бізнесу. 

Сучасні умови, коли увага всього світу сконцентрована на подіях в Україні, можуть стати 
перспективними для залучення іноземного капіталу у зв’язку з тим, що капіталізація більшості 
українських підприємств за останні роки майже досягла «дна» й тому вони продаються з дисконтом. 
Залучення інвестицій допоможе фінансово підтримати перспективні компанії та вивести їх на шлях 
виходу з кризисного становища. 

Президент країни П.Порошенко закликає  іноземних інвесторів вкладати гроші в Україну саме 
зараз. Інвестування японської компанії Fujikura у завод у Львівської області може служити 
прикладом для залучення нових інвесторів для інвестування в Україну. 

За для поліпшення інвестиційного клімату країни необхідно: 
 уряду в найближчий час розробити план дій по залученню інвесторів та довести його до 

міжнародної спільноти; 
 приділити особливу увагу відтоку капіталу, а також створенню умов його репатріації з 

офшорних зон; 
 створити стимулюючі умови для розвитку бізнесу в країні;  
 розробити та провести презентації інвестиційних можливостей України, як на рівні 

стратегічних національних проектів так і  приватних інвестиційних проектів; 
 до реалізації презентацій проектів на державному рівні необхідно залучити професіоналів 

зі сфери приватного інвестиційного–банківського бізнесу;  
 корпоративним структурам необхідно приділити увагу над посиленням власних відділів 

по взаєминам з інвесторами, а середньому бізнесу звернутися до професійних агентств і 
інвестиційних компаній, що спеціалізуються на залученні капіталу; 

Для побудови взаємин з іноземними інвесторами можуть бути використані наступні заходи з 
боку уряду: 

 на основі розробленого плану стимулювання інвестиційного клімату країни довести 
потенційним іноземних інвесторам про конкурентні переваги інвестування в українську економіку, в 
окремі проекти та галузі; 

 пособити підприємствам  встановленні первинних контактів з потенційними інвесторами; 
 здійснювати аналітичну підтримку; 
 допомагати у моделюванні спільних підприємств з іноземним капіталом; 
 розробити пакет документів та надавати послуги по супроводу та укладанню 

інвестиційних угод між українськими підприємствами та інвесторами 
Досвід західних країн довів: 
 іноземні інвестиції, які надходять в економіку сприяють розвитку економіки в цілому та 

зростанню досягнень науково–технічного прогресу, 
 іноземні інвестиції  налагоджують загальне оздоровлення платіжного балансу завдяки 

поточним операціям. 
Для створення задовільного інвестиційного клімату на Україні та стабілізувати його потрібен 

досить тривалий проміжок часу. За цей час необхідно розвити міжнародну інвестиційну співпрацю, 
збільшити приток закордонних інвестицій та навчитися ефективно ними керувати. Значну підтримку 
в цьому процесі відводиться уряду, який повинен дотримуватися чіткого інвестиційного курсу – це 
допоможе істотно покращити інвестиційний та економічний потенціал країни, а згодом зможе 
вивести Україну на новий економічний рівень. 
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САНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
к.е.н., доцент Н.С. Артамонова 

Одеський національний політехнічний університет 
 
 Рішення щодо проведення санації підприємства або його ліквідації приймаються на основі 

висновків санаційного аудиту. 
Санаційний аудит являє собою окремий вид діяльності фірм, він проводиться на підприємстві 

з фінансовою кризою. 
Головна мета аудиту –  оцінити санаційну здатність підприємства на основі всебічного 

комплексного аналізу фінансово– господарської діяльності й вивчення  умов існуючої концепції 
санації. 

Замовниками аудиту можуть бути: діючі й потенційні власники корпоративних прав 
підприємства; позикодавці, кредитори для рішення питання санаційного кредиту; саме підприємство ; 
потенційні санаторы ( при реорганізації); державні органи при рішенні питання про державну 
підтримку санації. 

Зовнішнім замовникам санаційного аудита необхідна об'єктивна інформація підтверджуюча, 
що : 

Дані фінансового майнового положення боржника є повними й достовірними.  
План санації реалістичний й обрано найбільш раціональний варіант розвитку підприємства. 
Аудиторові доручають провести економіко–правову експертизу санаційної концепції й 

зробити висновки про доцільність вкладення коштів в об'єкт санації. 
Санаційна здатність  – наявність у підприємства, що перебувають у стані кризи: фінансових; 

організаційних; технічних і правових можливостей задля забезпечення успішного проведення 
санаційних заходів. 

До передумов санаційної здатності відносять: наявність у підприємства ефективної санаційної 
концепції й потенціалу для забезпечення успішної діяльності в майбутньому, стійка позиція на ринку 
й реальна можливість збільшення обсягів реалізації, конкурентні переваги, виробничий і кадровий 
потенціал, реалістичність концепції санації. 

Санаційноздатним підприємство може вважатися тоді, коли продисконтована очікувана 
вартість майбутніх активів у випадку успішної санації буде перевищувати вартість ліквідаційної маси 
до проведення санции. 

До аналітичних  критеріїв в межах експрес–тестування санаційної здатності підприємства  
відносяться показники: коефіцієнт можливого відновлення платоспроможності; коефіцієнт 
фінансової стабільності; коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами; коефіцієнт 
інвестування.  
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Можливість відновлення платоспроможності встановлюється: 

норм
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ліквзагК .  − нормативне значення коефіцієнта загальної ліквідності (дорівнює 2). 

 t − період дослідження за звітністю (бажано річною).  
Якщо коефіцієнт ›1, то у підприємства є реальна можливість у найближчі 6 місяців відновити 

платоспроможність. 
Якщо коефіцієнт  ‹1, то розраховується коефіцієнт  можливої втрати платоспроможності в 

найближчі 3 місяці [1;2]. 
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   , якщо <1, то можливість втрати реальна. 

Крефіцієнт фінансової стабільності показує питому вагу в загальній вартості майна 
підприємства всіх джерел коштів, які підприємство може використовувати у своїй господарській 
діяльності тривалий час без шкоди для кредиторів. Рекомендовані значення від 0,6 до 0,9. 

. .фін ст
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ДО – довгострокові зобов’язання;   ВК – власний капітал. 
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами характеризує ступінь участі 

власного капіталу у формуванні оборотних активів. Це розрахунковий показник, що залежить як від 
структури активів, так і від структури джерел коштів. Нормальне значенням даного показника більше 
або дорівнює 0,1. 

.
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НА – необоротні активи підприємства 
Коефіцієнт інвестування Кінв – вказує на ступінь вкладення власного капіталу підприємства в 

основні кошти (нерухомість) підприємства. 

Кінв = 
ВА
СК

,                                                                 (3) 

де     ВА  –  позаоборотні активи підприємства (I розділ активу). 
Для підприємств, що прагнуть до оздоровлення та надання інвестицій, бажано щоб цей 

показник за минулі роки  бізнесу мав значення не меньше 1, що є привабливим для потенційного 
інвестора та має вплив на інвестиційну ємність майбутніх вкладень. 

Якщо три складові з вищеперелікованих відповідають вимогам, то рівень санаційної здатності 
вважається задовільним, що для потенційного інвестора є важливим чинником при прийнятті 
позитивного рішення щодо інвестування заходів з фінансового оздоровлення. Якщо вимогам 
відповідає менше трьох показників, вкладання для інвестора не вважаються доцільними, а рівень 
санаційної здатності, за даними екпрес–аналізу, вважається низьким.  

Проте, це ствердження носить тільки рекомендаційний характер, а інвестор може продовжити 
діалог щодо вкладання коштів у фінансове оздоровлення підприємства. 

Література: 
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2–ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011.– 216 с. 
4. Антикризисное управление. Учебник. /под ред. О.М. Короткова– М: ИНФРА – М, – 2012.– 
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к.ю.н., доцент О.Л. Малін 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Поняття публічно-приватного партнерства застосовується у тих країнах, де публічним 
партнером виступають як органи державної влади, так і місцевого самоврядування, громадські 
організації, благодійні фонди. За таким партнерством державний партнер приймає необхідні 
нормативно-правові акти, здійснює цільове планування, окреслюючи цілі та завдання партнерства, 
якість та ціни надання послуг, механізм моніторингу виконання проектів [1, 2]. Приватний партнер 
безпосередньо займається виконанням проєкту партнерства: вкладає власні кошти або інші ресурси, 
включаючи новітні управлінські технології, знання, досвід.  

Представники громадськості здійснюють незалежну експертизу, об’єктивно займаючи 
активну позицію. Можна стверджувати, що висвітлені протоформи ДПП по суті є скоріше 
перерозподілом функціоналу управління між державою та бізнес-сектором, ніж партнерством, як 
воно визначене раніше (виняток: окремі елементи концесії). Тому цілком логічне, що набуття 
державою повного управлінського функціоналу призвело до занепада і зникнення певних протоформ 
ДПП (відкуп, каперство, торгівельно-військове найманство).  

На зміну їм у другій половині ХХ ст. прийшли інші форми державно-приватного партнерства. 
В Україні інтерес до визначення сутності державно-приватного партнерства та дотичних явищ, що 
визначаються згаданими вище термінами (публічно-приватне, суспільно-приватне, приватно-
державне, муніципально-приватне, приватно-суспільне партнерство) та їх ідентифікації останні роки 
значно зростає. Можна підсумувати таке: історично підтверджено, що сумісне використання 
державою і приватними суб’єктами ресурсів для досягнення певних цілей кожної сторони даних 
відносин було економічно вигідним, оскільки в основу партнерських відносин було покладено, у 
першу чергу, економічні інтереси сторін, а інші – у другу. Чи залишилося саме так на сьогодні – 
потрібно дослідити. 

Коли держава досягала спроможності самостійно вирішувати поставлені задачі, певна 
проформа ДПП становилася непотрібною, тому приходила у занепад. На підставі досліджень 
розвитку та функціоналу протоформ державно-приватного партнерства узагальнено основні риси, 
причини виникнення, наслідки та недоліки відомих протоформ ДПП та економічну основу 
протоформ ДПП (відкуп, каперство, найманство, концесія). Можна визначити чотири історичних 
етапи розвитку функціоналу державно-приватного партнерства (табл. 1). 

На підставі аналізу становлення, розвитку та занепаду протоформ ДПП можна узагальнити, 
що суттєво відрізняючись за ознаками «сутність», «період виникнення», «характер», «наслідки» та 
«недоліки», всі вони виникли під впливом двох чинників:  

а) інтерес сторін; 
б) нерозвиненість держави та її інститутів, нестача ресурсів.  
Останній чинник не дозволяв державі самостійно досягти своїх економічних, політичних та 

інших цілей. Тому вона делегувала частину функцій і ресурсів бізнес-сектору, який за винагороду 
задовольняв потреби держави, виконуючи за неї певні функції.  

З контент-аналізу табл. 1 випливає два факти, які свідчать про кількісні та якісні зміни ДПП:  
а) скорочення часової тривалості етапів розвитку ДПП;  
б) ускладнення його відносин. 
Відтак, генезис та історичний огляд розвитку ДПП свідчать, що: 
– основою розвитку протоформ державно-приватного партнерства є природа історичних 

змін відносин держави та бізнес-сектору економіки (приватним сектором), які розбудовувалися у 
різних формах на всіх етапах народження та існування держав і бізнес-сектору; 

– економічна природа первинних форм ДПП (його протоформ) значно відрізнялася від 
вузькоцільової до широкої багатоцільової, оскільки формувалася під впливом різного набору 
інтересів держави та юридично закріплювалася на різні терміні з різними правами; 

– до первинних форм ДПП (протоформ), в основі яких покладалася взаємовигідність 
інтересів, не підкріплений інстуційною базою, віднесено: відкуп, каперство, найманство (військове та 
торгівельно-військове, яке можна визначити яв перші приватні корпорації), концесії. Їх функціонал 
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зростав від збору податків на обмеженій території за винагороду (відкуп) до діяльності світового 
масштабу торгівельно-військового найманства Вест-Індських і Ост-Індських компаній, які з часом 
перетворилися на акціонерні товариства, а потім – на приватні корпорації по типу «держава у 
державі», виконуючи у колоніях урядові функції, делеговані їм державою; 

 
Таблиця 1. Історичні етапи розвитку державно-приватного партнерства 

Етап Період Характеристика 

І 
1256 р. – дата   надання   першої   
відомої концесії в Іспанії) – до 
1761 р. 

Неінституційне застосування державно-приватного 
партнерства (у формі концесія), не забезпеченого 
спеціальними законодавчими актами. 

ІІ 

1761 р. (дата прийняття в Іспанії 
профільного Королівського 
Декрету; інші держави Європи –  
початок XIX ст.) – 1960-і роки XX 
століття 

Законодавчо забезпечене фрагментарне застосування 
державно-приватне партнерство, переважно у формі 
концесії, іноді – у формі громадських робіт. 

ІІІ 1960-ті – 1990-ті роки 

Інтенсивне зростання інтересу до механізмів і 
конкретних проектів державно-приватного партнерства 
в Європі і в інших  регіонах світу, масове прийняття 
національних законів про ДПП. 

ІV початок 2000-х років –  дотепер Структурно-функціональна поліформізація моделей і 
ускладнення відносини ДПП. 

джерело: удосконалено на підставі [3] за підходом [4] 
 
– партнерський характер відносин будувався на взаємовигідній економічній (у деяких 

випадках на економіко-політичній основі) шляхом використання у певний спосіб певних ресурсів 
держави та її приватних партнерів з подальшим розподілом між ними прибутку у певних пропорціях. 
Ступінь партнерства визначали як стан розвитку та амбіцій держави, так і стан розвитку партнера: 
чим слабкішою була держава, тим більше прав вона надавала приватному партнеру (економічних, 
управлінських, соціальних); 

– життєздатність протоформ ДПП виявилася різною: деякі згодом відійшли, деякі 
залишилися досі  та функціонують у деяких країнам світу, а деякі набули розквіту. Зник відкуп та 
каперство. Зникло торгівельно-військове найманство, а військове ж найманство застосовується 
дотепер у країнах, де тривають громадянські війни. Концесія виступає однією з провідних форм ДПП 
із залученням національних та іноземних приватних партнерів. 
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НОВІТНІ ПІДХОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ   
В СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
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В умовах розширення глобалізації органи державного управління, недержавні комерційні 
організації та інші установи незалежно від правового статусу в розвинених країнах переходять від 
традиційних, лінійно-дивізійних методів управління до сучасних, орієнтованих на потреби споживача 
методів управління [1]. 

За своєю природою, адміністративні органи мають специфіку "розширення", в результаті чого 
щорічно підвищуються витрати на споживані ресурси, процеси управління стають більш складними, 
знижується оперативність і гнучкість до змін зовнішнього середовища. Зниження ефективності в 
цілому негативно відбивається на виконання адміністративним органом певних функцій і завдань, а 
також створює негативне середовище, яке знижує якість надання адміністративних послуг. 

Слід зазначити, що на сьогоднішний день застосування методів CPI (англ. Continuous Process 
Improvement) або TQM (англ. Total Quality Management) для поліпшення якості надання 
адміністративних послуг, особливо в країнах колишнього радянського простору, не дає очікуваного 
рівня задоволеності у населення. Основною причиною є те, що багато методів надання 
адміністративних послуг вимагають кардинального реформування, часткові ж зміни не даватимуть 
очікуваного ефекту в довгостроковому періоді [2]. 

Одним з найефективніших сучасних інструментів удосконалення сфери послуг є 
реінжиніринг. Необхідність реінжинірингу зумовлена прискоренням науково-технічного прогресу та 
високим ступенем динамічності в соціальних системах. Безперервні суттєві зміни в технологіях, 
потребах споживачів стали постійним явищем, що змушує органи влади вводити відповідні зміни у 
стратегію й тактику організації системи надання адміністративних послуг [3]. Основною проблемою 
розвитку системи надання адміністративних послуг в сучасних умовах налагодження електронної 
інформаційної взаємодії між надавачам та отримувачами послуг є переведення послуг на 
інноваційно-технологічний тип розвитку. Проблема зумовлена головним чином неготовністю органів 
влади до проведення реінжинірингу. Проте, на наш погляд, саме реінжиніринг як інструмент 
підвищення ефективності діяльності органів влади  придатний для вирішення поставлених завдань. 

Досліджуючи у своїх працях процес пізнання шляхом проб, помилок, припущень, Карл 
Поппер писав, що «останнім випробуванням будь-якого методу повинні бути його практичні 
результати» [4]. сучасних умовах держава є повноцінним суб'єктом ринкових відносин, а систему 
державного управління можна порівняти з великою й розгалуженою корпорацією, що займається 
творенням, розподілом і наданням адміністративних послуг, без яких неможливий сталий і 
збалансований розвиток суспільства. У даному випадку держава, виробляючи стратегічний і 
універсальний «продукт» - послугу, формує й реалізує баланс інтересів у суспільстві. Як надавач 
послуг держава повинна реагувати на запити у суспільстві та якомога повніше їх задовольняти, 
надаючи різноманітні послуги. Виконання даної задачі неможливо здійснювати ефективно без 
постійного удосконалення адміністративних та управлінських процесів в сфері надання 
адміністративних послуг. 

Розглядаючи реінжиніринг як організаційну інновацію та інструмент реалізації інноваційної 
стратегії в українській економіці та менеджменті, в переважній більшості публікацій зазначається, що 
реінжиніринг характеризується високим рівнем ризику, зумовленим дією об'єктивних і суб'єктивних 
факторів. На це вказує ряд суб'єктивних факторів, зокрема: рівень формалізованого представлення 
бізнес-процесів, дії співробітників, що реалізують РБП; занижений обсяг фінансування проекту; 
здатність організацій до трансформації. До об’єктивних факторів слід віднести умови зовнішнього 
середовища, зростання потреб громадян і бізнесу в отриманні послуг [5,6]. 

Таким чином, можна констатувати, що проведення реінжинірингу бізнес-процесів (РБП)  в 
сфері надання адміністративних послуг характеризується високим рівнем складності й великим 
ступенем ризику, що зумовлено, насамперед, значними фінансовими витратами, тривалістю його 
здійснення, значущістю врахування людського фактору. 

В державному секторі, до якого відноситься і сфера надання адміністративних послуг, по-
перше, досить низька частка відтворюваних процесів діяльності органів влади (це стосується 
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класифікації: процесів, проектів, доручень), що потребує зміщення акцентів на опис функціоналу і 
моделей повноважень усіх структурних елементів системи управління, включаючи і персонал. 

По-друге, неможливість застосування вартісного підходу для зв'язку стратегічної та 
операційної (процеси, проекти і т.д.) моделей діяльності організацій державного сектору, що не 
дозволяє використовувати більшість принципів оптимізації процесів бізнес-систем. 

По-третє, досить складною (якщо неможливою) є регулярна оптимізація процесів в 
державних органах через існуючу громіздкість процесів внесення змін до нормативно-правових актів. 

По-четверте, в державному секторі існує практика конструкції процесів, самі процеси, 
структури формувати за принципом «максимізованого бюрократа», підлаштовувати їх під 
конкретних осіб. 

Проте, враховуючи наявні позитивні моменти такого порівняння, і, на підставі вивчення 
практичного досвіду, нами виділено наступні узагальнені бізнес-процеси в сфері адміністративних 
послуг: обробка замовлень клієнтів; навчання керівників і фахівців; налагодження зав’язків між 
організаціями, які задіяні в процесах надання адміністративних послуг; розробка нових алгоритмів 
обслуговування; вибір і сертифікація за стандартами якості найбільш значущих адміністративних 
процесів; робота з документаційним забезпеченням управління адміністративними послугами; 
моніторинг потреб споживачів послуг та їх задоволеності результатами отриманої послуги; 
формування переліку, розробка регламентів адміністративних послуг; визначення вимог до нових 
послуг. 

Отже реінжиніринг є тим інструментом, який спеціально створено для здійснення 
масштабних змін в управлінні процесами, які не можуть бути забезпечені відомими методами 
удосконалення. Сучасна практика управління засвідчує, що сферою реінжинірингу є також і 
адміністративний процес, тобто регламентований законом порядок діяльності органів виконавчої 
влади з реалізації покладених на них функцій. 
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