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Постановка проблеми. Серед безлічі важли-
вих питань державної політики та політики ор-
ганізації діяльності на підприємстві постають 
особливо актуальні питання формування серед-
нього класу в Україні, а також протидії кризовим 
явищам у підприємницькому секторі. На перший 
погляд, у цих питаннях немає нічого спільного, 
однак проведене дослідження характеризує осо-
бливу взаємодію окреслених питань.  
Даний аспект є особливо актуальним як для вла-

сників малого та середнього бізнесу України, так і 
для держави в цілому. Проблема антикризового 
управління в малому та середньому бізнесі в мік-
роекономічному аспекті ґрунтується, в першу чер-
гу, на основі фінансової стабілізації підприємства 
за рахунок забезпечення фінансової рівноваги, під-
тримання фінансової стійкості та усунення непла-
тоспроможності. На рівні держави, у макроеконо-
мічному аспекті, – це створення передумов для 
стабільного функціонування підприємств цього 
сектора економіки, насамперед, через податкову і 
грошово-кредитну політику. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Питаннями формування середнього класу в 
Україні, форм розвитку й функціонування мало-
го та середнього підприємництва, а також їх ан-
тикризового управління займалося чимало нау-
ковців і вчених, зокрема такі, як М. Білик, В. Ва-
силенко, Є. Головаха, Е. Лібанова, І. Медведен-

ко, І. Неделько, О. Піскунова, С. Реверчук,  
В. Савченко, О. Травянко та інші. 
Розробки зазначених фахівців переважно  

ґрунтуються на необхідності оптимізації фінан-
сових ресурсів бізнес-структури. Виходячи з да-
ної ситуації, розглядаються можливі шляхи здій-
снення антикризової політики. Водночас, не ди-
влячись на різноманіття наукової полеміки, про-
довжується пошук оптимальних варіантів здійс-
нення антикризових заходів. Нині бракує науко-
вих праць, які б мали безпосереднє впроваджен-
ня в реальному секторі економіки. 
Мета і завдання дослідження. Метою дослі-

дження є пошук ефективного механізму анти-
кризового управління в системі малого та серед-
нього бізнесу.  
Завданнями дослідження є визначення чинни-

ків впливу на занепад підприємств малого та се-
реднього бізнесу в умовах кризи й розробка ан-
тикризових заходів на підприємстві реального 
сектора економіки. 
Матеріали і методи досліджень. Аналіз літе-

ратурних джерел допоміг згрупувати чинники 
впливу на занепад малого та середнього бізнесу 
в Україні, дослідити й охарактеризувати заходи 
протидії кризовим явищам і розробити дієву си-
стему антикризових заходів на сільськогоспо-
дарському підприємстві. 
Середній клас, безсумнівно, є важливою час-

тиною розвитку демократичної держави. Про це 
свідчить досвід економічно розвинутих країн 
світу, в яких він є основою і соціальною базою. 
Саме середній клас – це ключ до демократичних 
перетворень, активна частина суспільства, пере-
важаюча кількісно й якісно. Світова спільнота 
виділяє юридичну свободу, політичну рівність та 
громадську спільність як характерні ознаки се-
реднього класу. 
Саме розвиток малого та середнього бізнесу є 

фундаментом для створення середнього класу в 
будь-якому ринково-демократичному суспільстві.  
Малі та середні підприємства, порівняно з ве-

ликими, є досить гнучкими, такими, що динамі-
чно розвиваються, схильні до швидкої диверси-

Обґрунтовано актуальність дослідження анти-
кризового управління в системі малого та серед-
нього бізнесу України. Проаналізовано найбільші 
переваги малих та середніх підприємств. Дослі-
джено антикризові заходи, які слід впроваджува-
ти на рівні держави. Виявлено найбільш вразливі 
сфери діяльності на підприємстві, де слід засто-
совувати заходи попередження і протидії кризових 
явищ. Визначено чинники впливу на занепад малого 

та середнього бізнесу й розроблено систему  
антикризових заходів, як механізм підвищення  
ефективності діяльності підприємства.  
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фікації. Крім того саме вони в значно більшій 
мірі, ніж великі, займаються інноваційним бізне-
сом. Саме в системі малого та середнього бізне-
су розв’язуються найбільш важливі соціально-
економічні проблеми, у тім числі – безробіття. 
Врешті-решт малий та середній бізнес – це реа-
льний шанс для молодого покоління з новітнім 
мисленням й абсолютно радикальним світогля-
дом проявити себе у повній мірі [3]. 
У процесі дослідження виявлено численні 

чинники впливу на занепад малого та середнього 
бізнесу, до яких відносяться: 

1.) Екзогенні: 
- нестабільність національної економіки, над-

мірна її політизованість; 
- невідповідність законодавчої бази, зокрема в 

питаннях оподаткування; 
- світова економічна криза. 
2.) Ендогенні: 
- необґрунтованість економічних рішень ви-

щого керівництва (зазвичай керівники малих та 
середніх підприємств – це новачки у справі під-
приємництва); 

- проблеми з підбором персоналу (малий та 
середній бізнес не в змозі конкурувати з великим 
на ринку праці у плані найму висококваліфіко-
ваних працівників); 

- відсутність стратегічного мислення у під-
приємців. 
Досліджуючи загальну систему функціону-

вання малих і середніх підприємств в умовах 
світової фінансової кризи, сформовано основні 
заходи протидії кризовим явищам. 
По-перше, на рівні підприємства: 
 - трансформація низькооборотних активів у 

високооборотні; 
- усунення зовнішніх факторів банкрутства; 
- прогнозування фінансових результатів дія-

льності, рентабельності тощо; 
- розробка моделей фінансового стану підпри-

ємства (різні варіації використання ресурсів,  
персоналу, інвестицій тощо); 

- проведення ресурсоощадних заходів, впро-
вадження новітніх технологій. 

 По-друге, на рівні держави: 
- розробка нових нормативно-правових актів 

для мінімізації наслідків кризи; 
- налагодження кредитної системи, забезпе-

чення виконання інвестиційних проектів; 
- реформування національної системи освіти, 

забезпечення молоді відповідною кваліфікацією 
для забезпечення зростання підприємницького 
сектора [2]. 
Виходячи з цього, стає очевидним, що вико-

ристовуючи описані заходи та методи подолання 
фінансової кризи, стане можливим мінімізувати 
негативний вплив кризових явищ на малий та 
середній бізнес, зберегти старі й створити нові 
робочі місця, за рахунок чого отримати заплано-
вані та додаткові надходження до бюджету. 
Результати досліджень. Впровадження анти-

кризових заходів на підприємствах малого і се-
реднього бізнесу слід визначати на основі про-
ведення діагностики фінансового стану. 
Результатом діагностики фінансового стану 

підприємства є визначення техніко-економічних 
показників діяльності підприємства, аналіз лік-
відності балансу, платоспроможності підприємс-
тва, оцінка структури балансу, показників діло-
вої активності, ймовірності банкрутства [1]. 
Дослідження фінансово-економічних показ-

ників діяльності підприємств малого та серед-
нього бізнесу, а також врахувавши тенденції 
розвитку бізнес-середовища в Україні, дали змо-
гу розробити систему варіантів прийняття 
управлінських рішень в якості ефективного ме-
ханізму попередження та подолання кризових 
явищ на підприємстві (див. табл.). 
Отже, стає все більш очевидним, що запрова-

дження антикризового управління на підприємс-
тві в сучасних умовах є необхідністю. Проте не 
слід також забувати, що криза – це не лише за-
гроза, а й перспективна можливість. Небезпека 
кризи ґрунтується на тому, що підприємство бі-
льше не може вести узвичаєний спосіб життя, в 
той час, як можливість – це шанс досягнення 
конкурентних переваг, більшої ефективності й 
успішної діяльності на основі досягнення висо-
кого рівня прибутку.  
Тому для запобігання кризі, її подолання, а та-

кож перетворення її негативних сторін на пози-
тивні нами й була запропонована система анти-
кризових заходів, що обґрунтовує нові можливо-
сті для підприємства.  
Висновки:  
1. До основних завдань антикризового управ-

ління на підприємстві належить визначення за-
гальних показників діяльності, аналіз ліквідності 
балансу, платоспроможності підприємства, оцін-
ка структури балансу, показників ділової актив-
ності, ймовірності банкрутства, а також на їх 
основі розробка та впровадження антикризових 
заходів із метою подолання нестабільності й по-
ліпшення роботи підприємства. 

2. Впровадження антикризових заходів на 
підприємстві має ґрунтуватися з погляду забез-
печення ефективності діяльності в таких сферах: 
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 Система варіантів прийняття управлінських рішень 
Управлінські 
рішення Варіант рішення (антикризовий захід) Можливий результат 

Мінімізація чисельності працівників Економія фонду оплати праці 

Оптимізація основних фондів Виникнення додаткових фінансових  
ресурсів 

Реалізація дебіторської  
заборгованості 

Підвищення ліквідності, вивільнення 
інвестиційних ресурсів 

Реструктуризація кредиторської  
заборгованості Зміна графіка платежів по кредитам 

1. Традиційні 

Цінове регулювання Збільшення обсягів збуту в необхідний 
термін 

Впровадження новітніх технологій 
(нова техніка, матеріальні ресурси, 
альтернативні джерела енерґії тощо)

Підвищення ефективності виробництва, 
прибутковості 

Проведення навчання персоналу на 
основі бізнес-тренінгів, ділових ігор, 
мозкового штурму, застосування  

коучінгу тощо 

Підвищення мотивації персоналу, що 
забезпечує підвищення ефективності 

роботи 

Автоматизація та комп’ютеризація 
підприємства 

Оптимізація інформаційних ресурсів і 
підвищення ефективності користування 

ними 

2. Інноваційно-
інвестиційні 

Налагодження проектної роботи 
(створення проектів, що мають  
визначені терміни й ресурси) 

Залучення додаткового капіталу,  
 

створення нового, прогресивного виду 
діяльності 

 
виробництво (удосконалення технологічного 
процесу), маркетинг (управління ціноутворен-
ням, збутом, рекламою), фінанси (управління 
грошовими потоками, вартістю бізнесу), мене-
джмент (постійне навчання персоналу, удоско-
налення організаційної й управлінської структу-
ри), інвестиційна (залучення нових і ефективна 
співпраця зі старими інвесторами) й інноваційна 
(застосування нових технологій, орієнтація на 

екологічність бізнесу) діяльність. 
3. У результаті проведених нами досліджень 

визначено, що існує велика різноманітність варі-
антів прийняття управлінських рішень залежно 
від ситуації, що склалася на підприємстві, а саме 
– традиційні та інноваційно-інвестиційні. На ос-
нові аналізу сформовано систему варіантів при-
йняття управлінських рішень для застосування в 
різних сферах діяльності підприємства. 
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