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АНОТАЦІЯ
У статті на основі аналізу та узагальнення літературних дже-

рел з проблематики антикризового управління виділено поняття 
«фінансова криза», «антикризове фінансове управління». Про-
аналізовано поняття «фінанси» та обґрунтовано систему управ-
ління фінансами. Охарактеризовано основні структурні елемен-
ти антикризового фінансового управління підприємством. 

У статті розкрито підходи до класифікації антикризового фі-
нансового управління підприємством. Через синтез окремих де-
фініцій розкрито взаємозв’язок поняття «антикризове фінансове 
управління» з іншими ключовими економічними категоріями. 

Ключові слова: фінансова криза, управління фінансами, 
антикризове фінансове управління, запобігання та поперед-
ження кризи, управління, фінансовий стан.

АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа и обобщения литературных ис-

точников по проблематике антикризисного управления выде-
лено понятие «финансовый кризис», «антикризисное финан-
совое управление». Проанализировано понятие «финансы» и 
обоснована система управления финансами. Охарактеризо-
ваны основные структурные элементы антикризисного финан-
сового управления предприятием. 

В статье раскрыты подходы к классификации антикризис-
ного финансового управления предприятием. Через синтез 
отдельных дефиниций раскрыто взаимосвязь понятия «анти-
кризисное финансовое управление» с другими ключевыми 
экономическими категориями.

Ключевые слова: финансовый кризис, управление фи-
нансами, антикризисное финансовое управление, предотвра-
щение и предупреждение кризиса, управление, финансовое 
состояние.

АNNOTATION
 On the basis of analysis and generalization of literary sourc-

es on the issue of crisis management highlighted the concept of 
“financial crisis”, “crisis financial management”. It was analyzed 
the concept of “Finance” and justified the financial management 
system. The main structural elements of the anti-crisis financial 
management. 

In the article approaches to the classification of anti-crisis fi-
nancial management of the enterprise. Through the synthesis of 
different definitions, it was disclosed the relationship of the con-
cept of “anticrisis financial management” with other key economic 
categories.

Keywords: financial crisis, financial management, financial 
crisis management, prevention and crisis prevention, manage-
ment, and financial condition.

Постановка проблеми. У нестійких для під-
приємств економічних умовах господарювання 
в їхній управлінській політиці та фінансово-

економічній діяльності набувають сили фінан-
сові ускладнення, викликані внутрішніми та 
зовнішніми чинниками, які дестабілізують 
їхню фінансову та виробничу діяльність.

Формування антикризового фінансового 
управління для підприємств, спрямоване на їх 
виживання і ринкову адаптацію, стає особливо 
важливим в умовах, коли виникають перетво-
рення, які мають глобальний характер.

Антикризове фінансове управління має 
базуватися на загальних властивостях, прита-
манних управлінській діяльності, але з ураху-
ванням специфічних особливостей, пов’язаних 
з антикризовими процесами. Своєчасне вияв-
лення ознак настання фінансової кризи та 
виявлення причин кризової ситуації – це спе-
цифічні функції, притаманні антикризовому 
фінансовому управлінню. 

Важливо передбачити, як одні фінансові 
проблеми можуть спричинити інші і тим самим 
ще більше погіршити фінансовий стан підпри-
ємств. Антикризове фінансове управління може 
бути успішним, якщо воно своєчасне, а також 
має превентивний характер

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемами розвитку теорії та практики антикри-
зового фінансового управління підприємством 
займається багато вітчизняних та зарубіжних 
учених, таких як О.О. Терещенко, І.А. Бланк, 
А.П. Градов, Н.В Родіонова, В.О. Василенко, 
З. Хелферт, Р. Холт, Дж. Ван Хорн та багато 
інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сьогодні дедалі більшої 
актуальності набуває антикризове фінансове 
управління діяльністю підприємства, що перед-
бачає запобігання розвитку кризових явищ, 
реальну оцінку діяльності суб’єкта господарю-
вання та оцінку перспектив його подальшого 
розвитку. Ринкові методи господарювання 
вимагають здійснення належного контролю за 
фінансово-економічним станом суб'єктів гос-
подарювання з метою запобігання виникненню 
кризового стану підприємства. Такий підхід 
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дасть змогу мінімізувати наслідки фінансової 
кризи та забезпечить виживання підприємств 
у кризовій ситуації. Досліджуючи літературу, 
ми дійшли висновку, що низка питань сто-
совно антикризового фінансового управління 
залишається не розглянутою повною мірою, їх 
вирішення дасть змогу удосконалити систему 
антикризового фінансового управління підпри-
ємством.

Постановка завдання. Метою статті є уточ-
нення і поглиблення сутності та теоретичних 
засад антикризового фінансового управління 
підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобалізація економічних процесів, перехід 
суб’єктів господарювання до ринкової еконо-
міки, вступ України до Світової організації 
торгівлі, що загострює проблеми на ринках 
товарів та послуг, підвищення конкуренто-
спроможності продукції – все це стало причи-
ною збільшення числа фінансово неспромож-
них підприємств.

Проблема банкрутства підприємств є акту-
альною не лише для України та інших країн 
із перехідною економікою, в економічно роз-
винутих країнах також спостерігається зрос-
тання кількості фінансово неспроможних під-
приємств.

Фінансова криза підприємства – одна із форм 
порушення його фінансової рівноваги, яка від-
биває внаслідок дії різноманітних факторів 
суперечності між фактичним станом фінансо-
вого потенціалу підприємства та фінансовими 
потребами, що несе найбільш небезпечні потен-
ційні загрози функціонуванню підприємства. 
Саме фінансова криза спонукає до пошуку 
вирішення через систему антикризового фінан-
сового управління [1].

Під кризою будемо розуміти такий стан, 
за якого наявні засоби досягнення цілей ста-
ють неадекватними, внаслідок чого виникають 
непередбачувані ситуації та проблеми [8].

Антикризове управління – система своєчас-
них прийомів і методів, здатних попередити 
фінансову кризу і банкрутство.

Є значна кількість підходів до визначення 
поняття антикризового фінансового управ-
ління загалом, що базується на двох поняттях: 
«фінансове управління» та «управління фінан-
сами», внаслідок чого можна сформулювати 
поняття «антикризове фінансове управління» 
(АФУ) й «антикризове управління фінансами 
підприємства» (АУФП).

Управління – це цілеспрямована система, 
яка пов’язана з використанням чітко визначе-
ного інструментального апарату для впливу на 
об’єкт управління, що дає можливість досягти 
поставленої мети та завдань [5].

Фінанси – це комплекс економічних відно-
син, які пов’язані з розподілом і перерозподі-
лом сукупної доданої вартості у грошовій формі 
на мікро- та макрорівнях через систему органі-
заційно відокремлених чи умовно визначених 

ресурсних фондів, що функціонують із чітко 
визначеною метою [3].

Управління фінансами – це усвідомлений 
вплив органів управління на фінансові процеси, 
фінансову діяльність, яку здійснюють із метою 
досягнення та підтримки збалансованості 
фінансової стійкості й отримання доходів, при-
бутку та фінансового забезпечення економічних 
і соціальних завдань [1].

Загальноприйнятою характеристикою управ-
ління фінансами є цілеспрямоване формування 
процесу перерозподілу фінансових ресурсів між 
різними суб'єктами фінансової системи і всере-
дині них, це діяльність із залучення та ефек-
тивного використання фінансових ресурсів [11].

Управління фінансами підприємств базу-
ється на об'єктивних та суб'єктивних законах 
суспільного розвитку, на знанні та викорис-
танні закономірностей розподілу готового про-
дукту і валового доходу підприємства.

Сутність поняття фінансового управління 
можна трактувати як інструмент реалізації 
фінансів та фінансової політики, як сукупність 
методів впливу на організацію і використання 
фінансових відносин та фінансових ресурсів, як 
сукупність управлінських структур і фінансо-
вого апарату на всіх рівнях управління підпри-
ємством.

Важливим складником у наш час є система 
антикризового фінансового управління. Анти-
кризове фінансове управління як інноваційний 
ресурс є адекватною відповіддю на виклики 
сьогоднішньої економіки. Йдеться про застосу-
вання специфічних методів та прийомів управ-
ління фінансами, які дають змогу забезпечити 
безперервну діяльність підприємств на основі 
управління зовнішніми та внутрішнім ризиками 
профілактики та нейтралізації фінансової кризи.

Сьогодні є декілька наукових підходів до 
визначення сутності антикризового фінансо-
вого управління. Так, цю категорію розгля-
дають як закордонні, так і вітчизняні вчені. 
У таблиці 1 наведені основні підходи.

Сьогодні в результаті узагальнення підходів 
до визначення сутності й основи антикризового 
фінансового управління можна стверджувати, 
що немає єдиної думки стосовно формування 
його наукової концепції. Є різні підходи, серед 
яких можна виділити протилежні – «вузький» 
і «широкий» [4]. Тобто класифікацію підхо-
дів можна здійснити, виходячи з його широти 
(рис. 1): 

Безумовно, можна приєднатися до думки, 
що антикризове фінансове управління має бути 
невід’ємним складником управління сучасним 
підприємством і становити систему заходів, 
спрямованих не тільки на вихід підприємства з 
фінансової кризи, але й на запобігання виник-
ненню такої ситуації в майбутньому [4].

Розглядаючи поняття антикризового фінан-
сового управління через синтез окремих дефі-
ніцій, можна визначити його морфологічну 
схему, яка наведена на рисунку 2 [3].
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Антикризове управління – це система управ-
ління, яка має комплексний характер і спрямо-
вана на запобігання або ліквідацію небажаних 
для бізнесу явищ шляхом використання усього 

потенціалу сучасного менеджменту, розроблення 
та реалізації на підприємстві спеціальної про-
грами, що має стратегічний характер і дає змогу 
ліквідувати тимчасові ускладнення [13].

Рис. 1. Підходи до класифікації антикризового фінансового управління 
(за матеріалами [4])

Таблиця 1
Визначення поняття «антикризове фінансове управління»

№ Автор Визначення Ключові слова
1 2 3 4

1 Ареф’єва О.В.,
Прохорова Ю.В. [2]

система управління, яка використовує механізми фінан-
сового впливу, спрямовані на запобігання або подолан-
ня фінансової кризи

механізми фінансово-
го впливу,

2 Давиденко Н.М. [5]

комплекс заходів на етапах виявлення кризоутворю-
ючих факторів, своєчасної діагностики, запобігання й 
нейтралізації кризи, спрямований на досягнення цілей 
діяльності підприємства, реалізацію його стратегії та 
подальший розвиток. Антикризове фінансове управлін-
ня має стратегічну спрямованість і забезпечує адапта-
цію підприємства до умов зовнішнього середовища, яке 
постійно змінюється, шляхом реалізації відповідної 
стратегії

комплекс заходів на 
етапах виявлення 
кризоутворюючих 
факторів, своєчасної 
діагностики, запобі-
гання й нейтралізації 
кризи

3 Дейніс Л.М. [6]

комплекс постійно організованого управління, в основу 
якого покладено застосування специфічних методів та 
прийомів управління фінансами підприємства, включає 
складники, спрямовані на профілактику та нейтраліза-
цію фінансової кризи за допомогою всього фінансового 
потенціалу підприємства

комплекс постійно 
організованого управ-
ління

4 Лігоненко Л.О.
Біловол Р.І. [7]

є підсистемою загального антикризового управління підсистема

6 Терещенко О.О. 
[10]

застосування специфічних методів та прийомів управ-
ління фінансами, які дозволяють забезпечити безпе-
рервну діяльність підприємств на основі управління зо-
внішніми та внутрішніми ризиками, профілактики та 
нейтралізації фінансової кризи

специфічні методи та 
прийоми управління 
фінансами

7 Фучеджи В.І. [12]

постійно організоване управління, в основу якого по-
кладена система методів, принципів розроблення та 
реалізації специфічних управлінських рішень, що при-
ймаються відокремленим суб’єктом в умовах суттєвих 
ресурсних та часових обмежень, підвищеного ризику, 
фінансових та інтелектуальних витрат для відновлення 
життєздатності та недопущення ліквідації

система методів, 
принципів розро-
блення та реалізації 
специфічних управ-
лінських рішень

5 Силкін О.С.,
Муж П.О. [9]

система заходів, спрямованих на виявлення, боротьбу 
та в майбутньому подолання криз, які руйнують фінан-
сово-економічну діяльність підприємства

система заходів

Таким чином, антикризове фінансове управління – це механізми фінансового впливу, комплекс заходів 
на етапах виявлення кризоутворюючих факторів, своєчасної діагностики, запобігання і нейтралізації кри-
зи на підставі використання системи специфічних методів, принципів та прийомів управління фінансами.

 

Підходи до класифікації антикризового фінансового управління 

Вузький підхід 

Широкий підхід 

- автори спеціально відходять від широкого 
розуміння поняття і зводять антикризове 
фінансове управління до управління 
підприємством в  кризовому середовищі 

- широта полягає в тому, що вчені пропонують 
здійснювати  антикризове управління не лише  за 
умов виникнення кризових явищ а і протягом 
усього життєвого циклу підприємства 
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Отже, антикризове фінансове управління 
тісно пов’язане з фінансовими кризами. Фінан-
сові кризи є підвидом кризових явищ, які 
можуть бути на підприємстві. Саме вони завда-
ють найбільшої шкоди економіці підприємства 
і спричиняють банкрутства.

Антикризове фінансове управління має бути 
невід’ємним складником управління сучасним 
підприємством і становити систему заходів, 
спрямованих не тільки на вихід підприємства з 
фінансової кризи, але й на запобігання виник-
ненню такої ситуації.

Оскільки антикризове управління перед-
бачає, що на підприємстві створена система 
управління, завданням якої є своєчасне вияв-
лення ознак кризи, розроблення методів та 
прийомів, спрямованих на запобігання кризі 
або її подолання з метою недопущення ситу-
ації банкрутства та подальшої ліквідації, то 
антикризове фінансове управління повинно 
концентруватися на вирішенні цих завдань у 
фінансовій сфері.

Об'єктом антикризового управління фінан-
сами є сукупність усіх фінансово-економічних 
ризиків, активи, капітал, фінансові потоки та 
вартість підприємства, яке перебуває у режимі 
антикризового управління. Суб'єкти антикри-
зового управління фінансами – фізичні чи юри-
дичні особи, які за рішенням уповноважених 
органів (власників, суду, держави) уповнова-
жені здійснювати комплекс робіт з антикризо-
вого управління фінансами [9].

Головна мета антикризового фінансового 
управління – встановлення управління, яке 

здатне передбачати, попередити, подолати та 
знизити ймовірність виникнення фінансової 
кризи й одночасно утримувати фінансову стій-
кість та стабільний розвиток підприємства. Для 
цього на підприємстві розробляють політику 
антикризового управління, реалізація якої 
передбачає [8]:

1) періодичне дослідження фінансового стану 
для завчасного виявлення ознак розвитку кризи;

2) визначення масштабів кризового стану 
підприємства;

3) вивчення основних чинників, що зумо-
вили розвиток кризи;

4) формування мети та підбір основних меха-
нізмів антикризового фінансового управління 
підприємством за зростання ймовірності бан-
крутства;

5) запровадження внутрішніх механізмів 
фінансової стабілізації підприємства;

6) вибір ефективних форм санації.
Основою антикризового фінансового управ-

ління є його завдання, функції та принципи, 
які є відображеними на рисунку 3 [13].

Ефективність антикризового фінансового 
управління підприємством можливе лише тоді, 
коли керівники будуть здатні передбачати 
та прогнозувати складні економічні явища. 
Досягти поставлених цілей можна за гнучкого 
підходу до процесу управління. 

Отже, сутність системи антикризового 
фінансового управління сучасним підприєм-
ством полягає у тому, що загроза банкрутства 
підлягає діагностиці ще на ранніх стадіях його 
виникнення, а це дає змогу своєчасно привести 

Рис. 2. Взаємозв’язок поняття «антикризове фінансове управління»  
з іншими ключовими економічними категоріями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінанси – це комплекс 
економічних відносин, які 
пов’язані із розподілом та 
перерозподілом сукупної 
доданої вартості у грошовій 
формі на мікро- та 
макрорівнях через систему 
ресурсних фондів, що 
функціонують 

Управління – це 
цілеспрямована система, що 
пов’язана з використанням 
чітко визначеного 
інструментального апарату 
для впливу на об’єкт 
управління, що дає 
можливість досягти 
поставленої мети та завдань 

Криза – такий стан, за 
якого існуючі засоби 
досягнення цілей стають 
неадекватними, 
внаслідок чого 
виникають 
непередбачувані 
ситуації та проблеми. 

Управління фінансами – 
усвідомлений вплив органів 
управління на фінансові процеси, 
фінансову діяльність, яку здійснюють 
з метою досягнення та підтримки 
збалансованості фінансової стійкості й 
отримання доходів, прибутку та 
фінансового забезпечення 
економічних і соціальних завдань 

Антикризове управління – це система 
управління, яка має комплексний характер та 
спрямована на запобігання або ліквідацію 
небажаних для бізнесу явищ шляхом 
використання усього потенціалу сучасного 
менеджменту, розроблення та реалізації на 
підприємстві спеціальної програми, що має 
стратегічний характер і дає змогу ліквідувати 

Антикризове фінансове управління – це підсистема загального антикризового 
управління, яка націлена на запобігання розвитку кризових явищ, оперативне виявлення 
ознак кризового стану та створення відповідних передумов для його своєчасного 
подолання з метою забезпечення відновлення життєздатності окремого підприємства та 
реалізується у сфері фінансового менеджменту. 
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Основні компоненти антикризового управління 

Завдання Функції Принципи 

Діагностика 
фінансового стану 

Послідовне 
дослідження 
зовнішніх і 

внутрішніх факторів 

Відновлення 
фінансової стійкості 

Усунення 
неплатоспроможності 

Запобігання 
банкрутству та 

мінімізація 
негативних наслідків 

Ефективні 
інформаційні системи 

Аналіз фінансового 
стану та результатів 

Планування фінансового 
оздоровлення 

Діагностика кризових 
симптомів 

Усунення 
неплатоспроможності 

Ефективний контроль 
реалізації рішень 

Адаптивності 
управління 

Оптимальності 
зовнішньої санації 

Ефективності 

Альтернативності 

Терміновості реагування 

Превентивної дії 

Комплексності рішень 

Пріоритетності 

Рис. 3. Перелік основних компонентів антикризового фінансового управління [2].

в дію спеціальні фінансові механізми захисту 
або обґрунтувати необхідність певних реоргані-
заційних процедур.

Розглядаючи антикризове фінансове управ-
ління, необхідно виділити можливі способи 
попередження настання кризових ситуацій, до 
яких належать здійснення постійного моніто-
рингу фінансового стану підприємства з метою 
своєчасного виявлення ознак кризових явищ, 
виявлення основних факторів, що зумовили 
кризовий стан підприємства; дослідження 
масштабів кризового стану підприємства; фор-
мування завдань антикризової фінансової полі-
тики та вибір адекватних заходів і послідовне 
їх упровадження відповідно до специфіки гос-
подарської діяльності підприємства і масштабів 
його кризових явищ; забезпечення контролю 
за своєчасністю та ефективністю впроваджених 
заходів та врахування зміни чинників зовніш-
нього і внутрішнього середовища, а також 
скорочення витрат, збільшення надходження 
грошових коштів, проведення реструктуриза-
ції кредиторської заборгованості, визначення 
стратегії розвитку; проведення реорганізації 
або реструктуризації підприємства, підготовка 
висококваліфікованих фахівців фінансових від-
ділів підприємств України, які спеціалізуються 
суто на антикризовому фінансовому управлінні.

Висновки. На підставі проведеного дослі-
дження можна остаточно визначити поняття 
«антикризове фінансове управління підприєм-
ством» як комплекс постійно організованого 
управління, в основу якого покладено застосу-
вання специфічних методів, принципів та при-
йомів управління фінансами підприємства, що 

включає складники, які спрямовані на профі-
лактику та нейтралізацію фінансової кризи за 
допомогою всього фінансового потенціалу під-
приємства.
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