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Кризовий стан підприємства характеризується 
погіршенням фінансових результатів діяльності, 
нездатністю отримання прибутків. Враховуючи, 

що виникнення кризи на підприємстві несе загрозу са-
мому існуванню підприємства, втраті конкурентних пе-
реваг і пов'язане з відчутними втратами капіталу його 
власників, можливість настання фінансової кризи має 
обов'язково прогнозуватися.

Питання прогнозування фінансової кризи на під-
приємстві тривалий час цікавить зарубіжних і вітчизня-
них науковців. Так, українські та російські економісти 
під різним кутом зору визначають напрями вирішення 
питань прогнозування фінансових криз на підприємстві.  
З. Н. Борисова [1] вивчає проблеми прогнозування та роз-
пізнавання криз організації на ранніх стадіях. А. І. Півень 
[9] займається вивченням питань ранньої діагностики та 
подолання фінансової кризи на підприємстві. О. А. Ост-
ровська [10] приділяє увагу інструментарію прогнозуван-
ня банкрутства підприємств. Значна кількість досліджень 
присвячена аналізу та оцінці методів прогнозування фі-
нансових криз. Але проблемам визначення послідовнос-
ті здійснення операцій з прогнозування фінансової кризи 
на підприємстві приділено недостатньо уваги.

Метою дослідження є визначання послідовності 
процесу прогнозування фінансової кризи на підприємстві.

Першочерговими завданнями антикризового управ-
ління підприємством є нейтралізація загроз кризових 
явищ. Прогнозування фінансової кризи на підприємстві 
повинне відповісти на запитання: що є причиною кризи, 
яким чином буде здійснюватися розвиток підприємства; 
яким чином слід діяти, щоб мінімізувати дію кризи.

Прогноз, у свою чергу,– це ймовірне, аргументова-
не судження про стан об’єктів (процесів) в майбутньому, 
про альтернативні шляхи і терміни досягнення певних 
результатів [3, с. 36]. Прогнозування – це процес фор-
мування прогнозів на основі аналізу тенденцій і зако-
номірностей розвитку об’єкта (процесу) [6, с. 13]. Згід-
но з визначенням В. О. Василенка: «Криза – це крайнє 
загострення протиріч у соціально-економічній системі 
(організації), що загрожує її життєстійкості у навколиш-
ньому середовищі» [2, с. 12].

Прогнозування фінансової кризи на підприємстві 
пов'язане з визначенням обсягів виробництва та реалі-
зації продукції; прибутку підприємства; рівня викорис-
тання виробничих потужностей тощо. Прогнозування 
фінансової кризи на підприємстві може здійснюватися 
різними методами. Серед них слід виділити фундамен-
тальні (причинно-наслідкові), які в своїй основі опира-
ються на аналіз динаміки попиту і пропозиції, а також 
сучасні економіко-технічні: методи розпізнавання обра-
зів і ситуацій, виділення трендів і коливань, фрактально-
го аналізу тощо. Прогнозування фінансової кризи – це 
прогнозування можливих варіантів розвитку підприєм-
ства, як в умовах пасивного спостереження, так і з визна-
ченням та реалізацією низки антикризових заходів. Вони 
включають скореговані планові показники діяльності, 
плановані й реалізовані варіанти їх досягнення. 

Своєчасно прогнозована криза дозволяє визначи-
ти ставлення до підприємства, замислитися над необ-
хідністю і доцільністю виробництва і реалізації про-
дукції, робіт, послуг. До того ж, прогнозуючи фінансову 
кризу на підприємстві, керівництво підприємства за-
мислюється над управлінням витратами та формує пев-
ні конкурентні переваги.

Результат прогнозування фінансової кризи має 
певне значення для формування стратегії діяльності під-
приємства, а інструмент прогнозування повинен відпо-
відати певним вимогам, які забезпечать якісний прогноз. 
Прогнозування фінансової кризи дає змогу здійснювати 
моніторинг, оцінку та аналіз розвитку підприємства; 
виявляти тенденції зміни факторів внутрішнього та зо-
внішнього середовища; виявляти негативні та позитивні 
явища, які можуть впливати на процес управління.

Розглянемо більш детально кожен з етапів про-
цесу прогнозування фінансової кризи. Розпочи-
нати прогнозування кризи необхідно з уявлення 

про цілі підприємства та характеристик зовнішнього та 
внутрішнього середовища підприємства [1; 9], які мо-
жуть потенційно слугувати причиною кризового розви-
тку підприємства. Перші спроби прогнозування фінан-
сової кризи й завершувалися цим етапом: якщо окремі 
ознаки і характеристики діяльності підприємства були 
незадовільними, робився експертний висновок про 
несприятливі тенденції розвитку та ймовірність бан-
крутства [10]. Зважаючи на те, що емпіричний (якісний) 
висновок не є суттєвим обґрунтуванням можливості 
настання фінансової кризи, виникає необхідність роз-
ширення методичного інструментарію прогнозування 
фінансової кризи на підприємстві, що призведе до під-
вищення рівня обґрунтованості управлінських рішень в 
антикризовому управлінні. 

УДК 658.14

ПРОЦЕС ПРОгНОЗуВАННЯ ФІНАНСОВОї КРИЗИ ЯК ІНСТРуМЕНТАРІЙ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБуТНІХ КОНКуРЕНТНИХ ПЕРЕВАг 

ПІДПРИЄМСТВА

www.business-inform.net

http://www.business-inform.net


БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’201228

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ех

ан
із

м
И

 р
ег

ул
ю

ва
н

н
я 

ек
о

н
о

м
ік

И
Виходячи з цього, наступним етапом прогнозу-

вання фінансової кризи на підприємстві є визначення 
індикаторів фінансової кризи. О. Г. Мельник під бізнес-
індикаторами пропонує розглядати кількісні вимірники 
властивостей, стану, розвитку підприємства, його скла-
дових та середовища функціонування, за допомогою 
яких суб'єкти діагностики відслідковують, аналізують 
та прогнозують тенденції змін окремих сфер діяльно-
сті організації [8]. Необхідно розробити індивідуальну 
систему індикаторів кризи, яка б враховувала специфі-
ку діяльності кожного підприємства [9]. Так, для під-
приємства галузі харчової промисловості показником-
індикатором настання фінансової кризи може бути,  
у першу чергу, зменшення обсягів реалізації продукції; 
для підприємства галузі машинобудування – збільшення 
неліквідних запасів тощо. Також необхідно розрахувати 
безпечні межі для кожного з показників-індикаторів 
фінансової кризи. Порівняння фактичних показників 
діяльності підприємства з показниками-індикаторами 
дає можливість вчасно вжити необхідні заходи з недо-
пущення фінансової кризи [9; 11]. Якщо на підприємстві 
за показниками-індикаторами не виявлено фінансової 
кризи, доцільно мінімізувати слабкі сторони діяльнос-
ті підприємства та посилити сильні. Аналіз індикаторів 
про можливі зміни стану підприємства, запропонова-
ний вітчизняними дослідниками, дозволяє розглядати 
в сукупності цілий ряд параметрів, які служать індика-
торами кризових явищ, наростання погроз виконанню 
місії підприємства, або, навпаки, можуть свідчити про 
розширення його можливостей. 

Наступним етапом прогнозування фінансової 
кризи є з'ясування можливих сценаріїв роз-
витку підприємства та виявлення причин на-

стання фінансової кризи. Сьогодні існує багато методів 
дослідження цього явища: статистичний, моделі оцінки 
ймовірності банкрутства підприємства, експертні оцін-
ки тощо. У літературі найбільшу популярність отримали 
дискримінанті моделі оцінки ймовірності банкрутства: 
моделі Альтмана, Ліса, Таффлера, Беєрмана, Краузе. 
Але вітчизняні дослідники – І. О. Бланк, Г. В. Савицька, 
О. О. Терещенко та інші вважають, що в сучасних умовах 
українським підприємствам недоцільно їх застосовува-
ти [5; 10]. О. В. Пернарівський називає такі причини не-
доцільності їх використання: не враховуються галузеві 
особливості підприємств; моделі розроблено на аналізі 
фінансової звітності за американськими стандартами; 
більшість коефіцієнтів по-іншому впливають на фінан-
совий стан українських підприємств; граничні значення 
коефіцієнтів недосяжні для українських підприємств; на 
показники діяльності українських підприємств великий 
вплив мають чинники політичного і соціального характеру 
тощо [8; 10]. Серед вітчизняних інструментаріїв прогно-
зування фінансової кризи варто назвати моделі О. О. Те-
рещенка, Ю. Є. Чирва, Ю. В. Скрипник, О. Б. Андруш-
ко та інших [4; 5; 10]. На жаль, доскональних моделей 
прогнозування фінансової кризи не існує, що пов'язано 
з нестабільністю економіки, незавершеністю створення 
правової бази діяльності підприємств і відсутністю ін-
формаційної бази, яка б давала можливість перевіряти 

різноманітні методики та обирати дієву. Використання 
декількох методів одночасно та отримання однакового 
результату дає можливість зробити висновок про по-
дальший розвиток подій на підприємстві. 

Останнім етапом стає прийняття управлінських 
рішень щодо попередження фінансової кризи на під-
приємстві та нейтралізації слабких сторін в діяльності. 
Такі дії сприяють зменшенню ймовірності настання фі-
нансової кризи на підприємстві та недопущенню бан-
крутства.

ВИСНОВКИ
Отже, метою прогнозування фінансової кризи 

на підприємстві є забезпечення реалізації таких захо-
дів: моніторинг факторів внутрішнього та зовнішньо-
го середовища підприємства, визначення показників-
індикаторів фінансової кризи та меж для кожного з них, 
виявлення причин кризи та глибини кризових явищ, 
визначення параметрів розробки стратегії та тактики 
антикризового управління підприємством для забезпе-
чення конкурентних переваг.

Прогнозування фінансової кризи здійснюється з 
метою констатації фінансової кризи та її глибини, вста-
новлення причин і факторів її виникнення, виявлення 
внутрішніх резервів подолання кризових явищ. Попере-
дня підготовка до фінансової кризи на підприємстві на-
дасть більше шансів запобігти банкрутству, зробити пе-
ребіг кризи м'якішим, її перебіг супроводжуватиметься 
меншими часовими та матеріальними втратами, дозво-
лить витримати конкурентну боротьбу.                            
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рабиа а. абдуллах

харків

 

В конце ХХ – начале ХХІ вв. в мировой экономиче-
ской науке заметно расширилось понимание за-
кономерностей кризисных явлений во всех стра-

нах мира 1. В этом контексте последний мировой эконо-
мический кризис поднимает актуальность для Украины 
исследования роли и места инноваций в посткризисном 
развитии собственного энергетического сектора. 

Попытаемся выяснить, чем вызывается эта цик-
личность. Почему кризисы повторяются периодич-
но? Многочисленные исследования ученых Франции, 
Германии, США, России, а в последние 10 – 15 лет и 
Украины были посвящены выяснению причин кризи-
сов, основ движения конъюнктуры и 
попыткам их прогнозирования. Еще 
в 1894 г. русский экономист Михаил 
Иванович Туган-Барановский (1865 – 
1918 гг.), один из первых отечествен-
ных ученых-экономистов получивший 
мировую известность, опубликовал 
книгу «Промышленные кризисы в со-
временной Англии, их причины и бли-
жайшее влияние на народную жизнь» 
[5, 9], которая стала важной вехой на 
пути изучения закономерностей ры-
ночной экономики. В работе М. И. Туган-
Барановского «Промышленные кризисы в современной 
Англии, их причины и ближайшее влияние на народную 
жизнь» [10] впервые были выявлены закономерности 
этих сложных, противоречивых явлений. 

По мнению этого ученого, классический цикл об-
щественного воспроизводства включает в себя четыре 
основных этапа: кризис, депрессию, оживление, подъем. 

В западных экономических теориях часто употребляют-
ся понятия «экспансия» (расширение) и «сжатие». Фаза 
экспансии сменяется фазой сжатия на так называемой 
«верхней поворотной точке», или «вершине». Точно так 
же фаза сжатия кончается и открывает путь экспансии 
на «нижней поворотной точке», или точке «оживления». 
Таким образом, происходит последовательная смена 
четырех фаз цикла: сжатие, оживление, экспансия, вер-
шина экспансии (рис. 1) [12]. 

 Первая фаза – кризис, которую можно также 
охарактеризовать как сжатие. Происходит сокращение 
совокупного объема промышленного производства, 
деловой активности, включаются процессы падения 
цен, затоваривания, наблюдается значительный рост 
количества банкротств. Это ведет к росту уровня без-
работицы, а также уменьшению реальных доходов на-
селения, сжатию банковских кредитов, сокращению 

внешнеторгового оборота. Особенно сильно страдают 
отрасли, поставляющие на рынок средства производ-
ства, потребители которых могут на неограниченное 
время прекратить закупки. Происходит значительное 
сокращение производственных мощностей в отрас-
лях машиностроения, металлургии, приборостроения, 
электроники. В отраслях, поставляющих предметы по-
вседневного спроса, может не происходить значитель-
ного сокращения производства. 

Вторая фаза цикла общественного воспроизвод-
ства – депрессия. Она представляет собой фазу застоя 
в экономике, приспособления хозяйственной жизни к 
новым условиям и потребностям. Для нее характерны 
неуверенные действия предпринимателей, которые не 
хотят вкладывать значительные ресурсы в бизнес. Ка-
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Рис. 1. Циклическое развитие социально-экономической системы

1 В рамках паспорта научной специальности и цели исследо-
вания отметим особенности последнего мирового экономиче-
ского кризиса. Из изученных нами работ всемирно известных 
ученых-экономистов, а также ведущих украинских и россий-
ских исследователей, мы остановились на тех, чьи оценки, по 
нашему мнению, помогают осмыслить ситуацию на мировом 
энергорынке.
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