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УЗАГАЛЬНЕННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПОНЯТТЯ «КРИЗА НА ПІДПРИЄМСТВІ» 

 
(Представлено д.е.н., проф. Масловською Л.Ц.) 

 

Досліджено підходи до визначення поняття «криза на підприємстві», виділено її основні 

типи та узагальнено систему зовнішніх і внутрішніх кризових факторів, що впливають на 

функціонування підприємства. Доведено необхідність ідентифікації типів криз за основними 

ознаками та особливостями для подальшого виваженого антикризового управління діяльністю 

підприємства. Розглянуто сутність та складові системи факторів, що діють на 

функціонування суб’єкта господарювання та за відповідних умов можуть спричинити появу 

кризової ситуації на підприємстві. Проаналізувавши систему чинників, визначено, що зовнішні 

(екзогенні) та внутрішні (ендогенні) фактори кризи діють системно, при цьому посилюючи 

ефект впливу на діяльність підприємства. Основним для здійснення правильного та успішного 

виходу підприємства з кризової ситуації є впровадження превентивного антикризового 

управління, але для цього необхідно з’ясувати всі притаманні саме даному типу кризи причини, 

ознаки та особливості. 

Ключові слова: криза; антикризове управління; кризові фактори; типологія криз; криза на 

підприємстві. 

 

Постановка проблеми. У життєдіяльності підприємства кризи або загроза криз – постійне явище. В 

умовах постійно мінливих факторів зовнішнього середовища і внутрішніх умов здійснення економічної 

діяльності збільшується ймовірність періодичного виникнення кризи на підприємстві, що може набувати 

різних форм. Оскільки поняття «криза» є багатогранним та інтерпретується в науковій літературі по-

різному, доцільним є аналіз підходів щодо своєчасного розпізнавання та попередження кризової ситуації.  

Метою дослідження є аналіз теоретичних підходів до визначення сутності поняття «криза на 

підприємстві», виділення основних положень формування системи факторів, що впливають на появу 

кризової ситуації, та удосконалення типології криз для вибору правильного антикризового управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика економічних криз є предметом вивчення 

багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених: Дж.М. Кейнса [13], М.Кондратьєва, Е.Альтмана, Д.Рікардо, 

П.Самуельсона, М.Туган-Барановського [16], Р.Дж. Хоутрі, Й.Шумпетера, В.Подольської [16], 

Л.Лігоненко [15] та ін.  

Невирішеними проблемними питаннями залишаються розуміння терміна «криза на підприємстві», 

його сутності, змісту, ознак, особливостей, факторів, наслідків, теоретичного підґрунтя, що знаходиться 

на стадії формування. Тому є багато різних підходів та тлумачень, що спричиняють дискусію серед 

науковців та нетотожність оцінок окремих базових положень. 

Викладення основного матеріалу. Першим кроком у визначенні сутності кризових ситуацій та їх 

ідентифікації для успішного попередження і ліквідації є виокремлення основних ознак та поділ на види для 

зручності їх використання. Типологія криз є різноманітною, при цьому суттєво впливає на подальший аналіз 

ситуації, що виникла, диференціація способів та засобів управління ними. Проаналізувавши літературні 

джерела, присвячені типології криз, слід виділити види криз за відповідними ознаками їх класифікації, що 

наведені на рисунку 1. Класифікація криз на світові, макроекономічні, галузеві та мікроекономічні визначає 

напрями дослідження науковців щодо змісту цього поняття. Спільною характеристикою для зазначених криз є 

те, що вони прямо або опосередковано належать до якогось певного періоду (моменту) в діяльності 

підприємства або розвитку системи, де відбуваються будь-які зміни у функціонуванні. Відмінним є те, що вони 

охоплюють різний масштабний рівень, тобто для світових – це буде криза світового господарства або окремих 

його галузей. На мікроекономічному рівні розглядаємо кризу розвитку або функціонування, що стосується 

окремої господарської одиниці – підприємства, організації, фірми та інших. Дослідження найбільш поширених 

підходів до визначення такої кризи наведено в таблиці 1. 

© К.С. Головач, 2015 
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Джерело: власні дослідження 

 

Рис. 1. Узагальнена типологія криз на підприємстві 

 

 

 

Типологія криз 

За джерелом виникнення: 

змішані, стихійні, штучні 

За масштабом прояву: 

кризове явище, системна криза, локальна 

За охопленням проблем: 

макро, мікро, мезо, світові 

За структурою відносин у соціально–

економічній системі (проблематика криз): 

економічні, соціальні, технологічні, 

організаційні, психологічні, технічні 

За причинами виникнення: 

природні, суспільні, екологічні 

За можливістю прогнозування: 

прогнозовані, непрогнозовані  

За способом протікання: 

явні (очевидні), латентні (приховані) 

За глибиною протікання: 

глибокі (гострі), легкі (м’які) 

За періодом протікання: 

затяжні, середньострокові, короткочасні 

За характером: 

циклічні, структурні, модифіковані 

За закономірністю виникнення: 

випадкові, закономірні, циклічні 

За ступенем поширення: 

глобальні, міжнародні, світові, регіональні, 

національні, місцеві, галузеві підприємства 
Залежно від наслідків прояву: 

загальні, специфічні, індивідуальні 

 

За етапами життєвого циклу: криза зародження, 

розвитку, зрілості, спокою, занепаду 

За метою підприємства: 

стратегічна криза, криза результатів, криза 

ліквідності, банкрутство 

За агрегованим станом:  

криза, зумовлена екзогенними чинниками; 

криза, зумовлена ендогенними чинниками 

За причинами виникнення:  

невизначеність майбутнього, недолік 

інформації, особистісні 

За інтенсивністю дії: 

сповільнені, інтенсивні, реактивні 

За наслідками впливу: 

незначні, збиткові, руйнівні 

За ступенем керованості: 

керовані, некеровані  

Залежно від ступеня впливу:  

основні, другорядні 

За можливістю поборення:  

переборні за допомогою внутрішніх сил, 

переборні за допомогою зовнішніх сил, 

непереборні 

За повторюваністю:  разові, перманентні 

За кумулятивністю: одиночні, подвійні 

За реальністю виникнення: дійсні, уявні 

За одночасністю походження:  

одиничні, «кризи – близнюки» 

Залежно від ступеня взаємообумовленості:  

незалежні, похідні 

За можливістю діагностування:  

діагностовані, недіагностовані 

За схожістю: унікальні, аналогові 

За періодом прояву: минулі (попередні), 

сучасні (поточні), наступні 

За можливістю трансформації:  

трансформаційні, нетрансформаційні 
За ймовірністю виникнення:  

малоймовірні, високо ймовірні 
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Таблиця 1 

Підходи науковців до поняття «криза на підприємстві» 
 

Назва підходу та представники Визначення Характеристика 

Переломний момент – 

А.Д. Чернявський, А.Градов, 

С.М. Іванюта, С.А. Бурий, Дж.Каан, 

Д.С. Мацеха, І.Ансофф, Л.Бартон, 

П.Лагадек, В.Захаров, Р.Хіт [23, 4, 12, 

1, 26, 29, 22, 10] 

Криза – це різкий крутий перелом, 

складний перехідний стан, гострі 

проблеми будь з чим 

• результат позитивний чи 

негативний;  

• кризою може вважатися будь-яка 

нестандартна ситуація або зміни у 

функціонуванні підприємства 

Погіршення параметрів 

функціонування, реальність 

банкрутства, руйнівна сила – 

Дж.Кейнс, В.Крутько, В.Василенко, 

Е.Коротков, Е.Нікбахт, А.Гроппелі, 

М.І. Туган-Барановський, Є.С. Мінаєв, 

В.П. Панагушин [13, 5, 20] 

Кризою є ситуація значного 

погіршення одного, а частіше 

кількох, важливих параметрів 

функціонування підприємства, що 

цілком реально може призвести до 

банкрутства 

• раптова зміна з підвищувальної на 

знижувальну тенденцію;  

• застаріла концепція криз, яка базується 

на теорії кругообігу суспільного капіталу та 

неспроможності капіталізму і ринку 

забезпечити пропорційність відтворення 

Природне явище життєвого шляху 

підприємства, порушення рівноваги – 

В.О. Подольська, З.Є. Шершньова, 

О.Стрекалов, Є.Зарипов, В.Король, 

А.Крутік, З.Холод, А.Штангрет, 

О.Копилюк, Л.Лігоненко, 

Ю.Є. Гайворонська [16, 24, 25, 15] 

Криза – це форма порушення 

параметрів життєздатності 

підприємства, що проявляє себе 

протягом певного періоду,  

характеризується закономірністю та 

циклічністю виникнення на різних 

етапах життєвого циклу 

підприємства, зумовлюється 

накопиченням протиріч у межах 

господарської системи та в 

перебігу її взаємодії з зовнішнім 

оточенням, має певні наслідки для 

можливостей його функціонування 

та розвитку 

• визначається циклічність розвитку 

підприємства та появи закономірних 

порушень, що можуть призвести до 

подальшого розквіту діяльності 

підприємства або занепаду; 

• відхилення фактичних показників 

від запланованих не завжди 

проявляється, але при цьому 

порушується рівновага. В цьому 

випадку слід здійснювати порівняльний 

аналіз показників із галузевими та 

нормативними 

Потенціал змін – Л.Грейнер,  

К.Ру-Дюфор, Дж.Вебстер [28, 31] 

Криза як нагромадження в організації 

чи її частині потенційних факторів, 

здатних перервати поточні й майбутні 

операції підприємства, що стосуються 

індивідів і співтовариства 

• модель розвитку підприємства через 

послідовність кризових точок 

Факторний вплив – Б.Кузін, 

О.Жарковська, Б.Бродський, 

А.Єсакова, І.Бредкіна, Ю.Сімех  

[9, 7] 

Криза – наслідок змін у 

зовнішньому та внутрішньому 

середовищі 

• крайнє загострення 

внутрішньовиробничих і соціально-

економічних відносин, а також відносин 

із зовнішньоекономічним середовищем 

Випадковий характер – К.В. Балдін, 

В.С. Звєрєв, А.В.Рукосуєв, В.Кошкін, 

Г.Базаров, С.Бєляєв, Л.Бєлих, К.Херманн 

[3] 

Криза – непередбачувана 

надзвичайна ситуація, що носить 

загрозу для життєдіяльності 

підприємства 

• несподівана ситуація, що загрожує 

пріоритетними цілями організації при 

обмеженому часі для ухвалення рішень  

Розвиток, форма поступального руху – 

Р.Попов, Т.Pouchant, Е.Morin, 

К.Кірганов [6, 8] 

Криза – орієнтир у подальшому 

розвитку підприємства, форма 

поступального руху, прояв 

розвитку системи 

• негативні чи позитивні наслідки для 

розвитку підприємства; 

• призводить до порушення режиму 

діяльності 

Комплексний підхід – І.Топій, 

І.Кондрат, В.М. Даніч, 

Н.О. Пархоменко [6, 19] 

Криза – переломний період у 

діяльності підприємства, що 

характеризується відхиленнями 

фактичних показників діяльності 

підприємства від тих, що необхідні 

для його успішного розвитку 

внаслідок змін у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі 

функціонування 

• результат позитивний чи 

негативний;  

• враховується відхилення фактичних 

показників від запланованих, 

нормативних  та фактичних 

Джерело: узагальнено автором 

Отже, щодо визначення природи і сутності кризи триває полеміка серед багатьох науковців. У даний 

час серед фахівців немає єдиного підходу до з’ясування як сутності кризи, так і до змісту антикризового 

управління. На нашу думку, криза тісно пов’язана з появою кризових явищ на підприємстві, які, в свою 

чергу, являють собою погіршення фактичних показників функціонування суб’єкта господарювання та 

стають переломним періодом загострення протиріч між зовнішніми та внутрішніми відносинами. Одним 
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із важливих напрямів дослідження є виокремлення зовнішніх (екзогенних) та внутрішніх (ендогенних) 

кризових факторів, а також виділення окремих підгруп у межах кожної з них (рис. 2 та 3). 
 

 
Джерело: узагальнено автором 

Рис. 2. Зовнішні фактори кризи на підприємстві 
 

Зовнішні та внутрішні фактори кризи на підприємстві діють системно, а не індивідуально. При цьому наслідки 

дії будь-якого окремого фактора посилюються. Зовнішні кризові фактори (загального, регіонального або товарного 

характеру) створюють загальні передумови погіршення ситуації.  
 

 
Джерело: узагальнено автором 

Рис. 3. Внутрішні фактори кризи на підприємстві 

Однак при відповідній організації управління та ухваленні необхідних корпоративних рішень 

підприємство має усі можливості уникнути банкрутства, незважаючи на негативний вплив зовнішнього 

оточення. Це актуалізує використання на підприємстві превентивного антикризового управління та 

формування системи його повноцінного впровадження. Внутрішні фактори кризового фінансового 

розвитку поділяються на три підгрупи залежно від особливостей формування грошових потоків 

підприємства: пов’язані з операційною діяльністю; пов’язані з інвестиційною діяльністю; пов’язані з 

фінансовою діяльністю.  

Екзогенні (Зовнішні) 

Фінансово-економічні: 

• високий рівень інфляції;  

• великий обсяг державного боргу; 

• сповільнення платіжного обороту; 

• неврегульована законодавча база; 

• низький рівень підтримки вітчизняних 

товаровиробників з боку держави тощо 

Соціальні: 

• низький рівень платоспроможності населення; 

• низький рівень довіри споживачів до вітчизняного 

товаровиробника; 

• високий рівень безробіття; 

• орієнтація на іноземного виробника тощо 

Політичні: 

• ставлення держави до підприємницької діяльності 

заборонного або обмежувального характеру; 

• політична нестабільність діяльності уряду;  

• недостатнє антимонопольне регулювання тощо 

Технологічні: 

• низькі витрати держави на науку;  

• технологічний застій; 

• використання підприємствами застарілих технологій;  

• незадовільний патентний захист;  

• відсутність стимулів щодо купівлі новітніх 

технологій тощо 

Ринкові: 

• незбалансованість попиту та пропозиції на ринку; 

• захоплення ринків зарубіжними товаровиробниками; 

• некерована конкурентна боротьба на ринках; 

• високий рівень ринкової монополізації; 

• нерозвиненість валютного, фондового та страхового ринків тощо 

Ендогенні (Внутрішні) 

Управлінські: 

• некомпетентність керівників підприємства;  

• неспрацьована адміністративна команда;  

• низький рівень дисципліни управлінських кадрів 

• недовіра до керівництва тощо 

Фінансові: 

• відсутність ефективних методів фінансового аналізу 

та діагностики кризи; 

• незбалансованість грошових потоків;  

• високий рівень заборгованості підприємства тощо 

Виробничі: 

• застарілість виробничої бази та технологій;  

• високий рівень зносу О3; 

• низький рівень диверсифікованості продукції;  

• висока вартість виробничих ресурсів тощо 

Маркетингові/збутові: 

• пасивна рекламна діяльність;  

• втрата основних ринків збуту продукції;  

• неефективна маркетингова та збутова політика;  

• відсутність спеціалістів з маркетингу тощо 

Кадрові: 

• конфліктність колективу підприємства; 

•  недостатній контроль за діяльністю працівників; 

• неефективний розподіл кадрів; 

• відсутність ефективних схем мотивації персоналу 

тощо. 

Інформаційні: 

• неефективна система комунікацій на підприємстві;  

• низький рівень поінформованості працівників;  

• незадовільна система збору та опрацювання 

інформації тощо 
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Розгортання кризи є результатом спільної й, водночас, негативної дії обох груп факторів, ступінь 

впливу яких може бути різним. Саме тому виявлення ступеня негативного впливу окремих факторів на 

протікання кризи на підприємстві є основою комплексного аналізу, і найчастіше здійснюється за 

допомогою SWOT-аналізу. Він дає змогу дослідити і відобразити в матриці сильні і слабкі сторони 

підприємства в розрізі внутрішніх факторів, а також позитивного або негативного впливу окремих 

зовнішніх факторів, що зумовлюють кризовий розвиток суб'єкта господарювання [8]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, існують різноманітні точки зору до 

визначення поняття «криза». Їх систематизація необхідна для подальшого розвитку та формування 

системи антикризового управління на підприємстві. У визначенні терміна «криза на підприємстві» немає 

єдності, що тягне за собою труднощі з ідентифікацією кризового стану підприємства. Перспективами 

подальших досліджень щодо уточнення сутності, основних ознак, факторів кризи є визначення 

адекватних шляхів і важелів управління нею, а також виявлення ефективних механізмів антикризового 

менеджменту для підприємств. 
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