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У роботі узагальнено сутність та зміст антикризового фінансового управління організацією. Визначено осо-
бливості та специфіку антикризового фінансового управління. Розглянуто систему антикризового фінансового 
управління організацією. Визначено складові стратегії і тактики антикризового фінансового управління організа-
цією. Обґрунтовано, що в основі формування системи антикризового фінансового управління організацією повинні 
лежати не лише заходи щодо подолання та виходу з кризи, але й заходи, метою яких є попередження виникнення 
кризових ситуацій в організації. 
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Постановка проблеми. Остання світова фінансова криза довела, що сьогодні в Україні немає якісної 
та адекватної системи антикризового фінансового управління як на рівні організацій, так і на рівні дер-
жави та її регіонів. 

Сучасному менеджменту організацій треба враховувати, що підходи до формування ефективної сис-
теми антикризового фінансового управління повинні бути адекватними основним принципам ринкової 
економіки, що надає можливість організаціям приймати управлінські рішення під час формування стра-
тегії їх фінансової діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем, які пов’язані з питаннями формуван-
ня системи антикризового фінансового управління, присвячені праці багатьох учених-економістів, серед 
них: Р. І. Біловол [1], І. М. Бєлоусова [2], І. Н. Карпунь [3], Н. я. Міхаліцька [4], З. Є. Шершньов [5].
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Але ряд питань, пов’язаних з систематизацією наявних підходів до антикризового фінансового управ-
ління організацією є сьогодні недостатньо опрацьованими і потребує подальшого дослідження.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є узагальнення сучасних підходів до формування сис-
теми антикризового фінансового управління організацією.

Виклад основного матеріалу. В умовах інтеграції економіки України у світове господарство активі-
зується вплив різноманітних чинників на діяльність суб’єктів економічної діяльності, а саме фінансових, 
економічних, політичних і соціальних криз не тільки всередині країни, але і за її межами. 

За короткий період Україна вже вдруге намагається подолати кризовий шок. Кожен із шоків мав свої 
особливості, й основу кожного формували свої чинники і складові. Водночас спільність розгортання 
кризових процесів в Україні у 2008–2009 рр. і 2013–2015 рр. вказує на те, що результати та наслідки двох 
кризових процесів, імовірно, також можуть виявитися близькими.

Сьогодні, як ніколи, все більшої актуальності набуває антикризове фінансове управління суб’єктів 
економічної діяльності (організацій), що передбачає запобігання розвитку кризових явищ, мінімізації 
виникнення кризи та реальну оцінку діяльності організації.

Антикризове фінансове управління є системою принципів і методів розробки та реалізації комплексу 
спеціальних управлінських рішень, що направлені на попередження і подолання фінансових криз орга-
нізації, а також мінімізацію їх негативних фінансових наслідків.

Особливості та специфіку антикризового фінансового управління організацією можна охарактеризу-
вати так: 

– це комплекс профілактичних заходів, спрямованих на недопущення фінансової кризи: системний 
аналіз сильних та слабких боків організації, оцінка ймовірності банкрутства, управління ризиками (ви-
явлення, оцінка та нейтралізація), упровадження системи запобіжних заходів і т. ін.

– це система управління фінансами, спрямована на виведення організації з кризи, зокрема, за допо-
могою санації чи реструктуризації суб’єкта господарювання [6].

Під системою антикризового фінансового управління організацією треба розуміти систему принципів 
і методів розробки та реалізації стратегічних рішень для досягнення поставленої головної мети. Сутність 
антикризового фінансового управління суб’єктами економічної діяльності більш повно розкривається 
завдяки системному підходу, який дозволяє розглянути антикризове фінансове управління організацією 
як систему, що об’єднує певну кількість взаємодіючих підсистем (рис. 1). 

Зазвичай ефективна система антикризового фінансового управління впливає на ділову активність ор-
ганізацій. ділова активність організації «є самостійною, об’єктивно існуючою, економічною категорією, 
яка виступає однією з активних дієвих сил розвитку економіки...» [8]. 
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Рис. 1. Система антикризового управління організацією (складено на основі [7])
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Така система містить у собі аспекти маркетингової, виробничої, інноваційної, інвестиційної, соціаль-
но-психологічної, управлінської і фінансової активностей. Перебуваючи в умовах спаду, вона безпосе-
редньо впливає на економічне життя всієї держави.

Ефективність антикризового фінансового управління суб’єктами економічної діяльності можлива 
лише тоді, коли менеджери організації будуть здатні передбачати та прогнозувати складні економічні 
явища. досягти поставлених цілей можна в разі гнучкого підходу до процесу управління. Ресурси мають 
розподілятися відповідно до антикризових пріоритетів.

Циклічність кризових явищ, яка характерна для сучасних умов існування організацій, змушує їх ме-
неджмент приділяти підвищену увагу питанням необхідності моніторингу кризи. Тобто в умовах висо-
кої нестабільності зовнішнього і внутрішнього середовища система управління організацією повинна 
бути орієнтована на прийняття рішень превентивного антикризового характеру, що істотно підвищує 
рівень їх адаптивності до кризових явищ.

для успішної та стабільної діяльності організації оцінка симптомів кризи завжди повинна здійсню-
ватися задовго до прояву її основних ознак. Кризовими симптомами можна вважати будь-які ознаки чи 
прояви погіршення у фінансовій та виробничо-господарській діяльності організації, які можуть привес-
ти його до стану фінансової кризи, і навіть до банкрутства. 

для успiшного управлiння організацією в разі виникнення кризових явищ необхiднi такі заходи:
● дiагностування й оцiнювання параметрiв кризи;
● органiзацiя антикризового планування (стратегiчного i тактичного);
● постiйне вiдстеження зовнiшньої i внутрiшньої ситуацiї, виявлення факторiв, здатних викликати кризу;
● створення резервiв фiнансових i матерiальних ресурсiв;
● скорочення поточних витрат організації;
● активна iнновацiйна полiтика.
Розглянемо організацію антикризового стратегічного та тактичного планування (рис. 2). 
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Рис. 2. Стратегія і тактика антикризового фінансового управління організацією

Зробимо спробу зосередитися на тактиці антикризового фінансового планування та управління орга-
нізацією. Фінансова стабілізація організації насамперед залежить від тактики антикризового плануван-
ня. Модель фінансової рівноваги організації має такий вигляд:

Чпо + ∑ АВ + ΔАК + ΔВФРін. = ΔІвд + ДФ + ПУП + СП + ΔРФ  (1)
де Чпо – чистий операційний прибуток організації;

∑ АВ – сума амортизаційних відрахувань;
Δ АК – сума приросту акціонерного (пайового) капіталу в разі додаткової емісії акцій (збільшення 

розмірів пайових внесків в уставний капітал);
ΔВФРін. – приріст власних фінансових ресурсів за рахунок інших джерел;
ΔІвд – приріст обсягу інвестицій завдяки власним джерелам;
ДФ – сума дивідендного фонду (фонду виплат відсотків власникам підприємства на вкладений 

капітал); 
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ПУП – обсяг програми участі найманих робітників у прибутку (виплат завдяки прибутку);
СП – обсяг соціальних програм організації, які фінансуються завдяки прибутку;
ΔРФ – приріст суми резервного (страхового) фонду підприємства.
У спрощеному вигляді модель фінансової рівноваги організації, до досягнення якої вона прагне в 

кризовій ситуації, має вигляд:
ОГВФР = ОСВФР    (2)
де ОГВФР – можливий обсяг генерування власних фінансових ресурсів підприємства;
ОСВФР– необхідний обсяг споживання власних фінансових ресурсів підприємства.
Система оцінки критеріїв ефективності антикризового фінансового управління організацією повинна 

визначати рівень якості, результативності і своєчасності досягнення цілей антикризового управління 
шляхом здійснення запланованих антикризових заходів та відновлення функціонування організації під 
час дотримання визначених критеріїв показників і обмежень. до критеріїв оцінки ефективності антикри-
зового фінансового управління організацією належать:

▪ досягнення зміни найважливіших показників господарсько-фінансової діяльності та фінансового 
стану організації за період антикризового фінансового управління (порівняно з початком здійснення 
антикризових заходів);

▪ швидкість та розмір отримання економічного ефекту;
▪ актуальність та своєчасність застосування методів, інструментів та технологій антикризового фі-

нансового управління;
▪ кваліфікованість фінансових менеджерів. 
Взагалі антикризове фінансове управління є складовою процесу управління організацією. Його необ-

хідно впроваджувати на постійній основі у зв’язку з тим, що його спрямування націлене на профілакти-
ку, попередження, подолання фінансової кризи та ліквідацію її наслідків за допомогою всього потенціа-
лу фінансової підсистеми організації. 

Ефективність формування системи антикризового фінансового управління організацією залежить від 
чіткого визначення суб’єкта, об’єкта антикризового управління, мети та основних завдань системи, її 
основних принципів, функцій та процесу управління в період кризи, методики попередження та подо-
лання кризових явищ, а також основних критеріїв оцінки ефективності антикризових дій. 

Висновки. Отже, можна дійти висновку, що антикризове фінансове управління – це система прин-
ципів та методів управління фінансами організації, яка спрямована на проведення діагностики загрози 
банкрутства та в разі його настання виведення організації з кризи та її подолання з метою забезпечення 
безперервної діяльності організації на всіх стадіях її розвитку. В основі формування системи антикризо-
вого фінансового управління організацією повинні лежати не лише заходи щодо подолання та виходу з 
кризи, але й заходи, метою яких є попередження виникнення кризових ситуацій в організації. 
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