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В такой схеме кроме обмена информацией, описанной в параграфах 1 и 2, очень важной частью 

взаимодействий между органом надзора и агентством по страхованию вкладов являются обсужде-

ния, во время круглых столов, мер, которые будут приняты к кредитному учреждению. 

Наиболее часто применяемые варианты: 

1) позволить кредитному учреждению обанкротиться и выплатить компенсацию вкладчикам; 

2) финансовые вливания в кредитное учреждение из средств агентства по страхованию вкла-

дов; 

3) принятие на себя руководство банком, используя активы агентства по страхованию вкладов. 

В этой схеме должен быть четко и точно определен обмен  информацией между 2-3-4 уровня-

ми; действия должны быть четко описаны с детализацией их порядка и процедуры, ответственных 

лиц, видов решений, их принятия, сроков и т.д. 

Итак, система страхования вкладов основывается на обмене информации с различными участ-

никами сети безопасности.  Боле тесное сотрудничество участников сети безопасности обеспечи-

вает более четкую информацию, которой располагает агентство по страхованию вкладов. Свое-

временная информация дает возможность агентству по страхованию вкладов принимать соответ-

ствующие решения, особенно в критических ситуациях. Соответствующие решения дают возмож-

ность решать проблемы, связанные с защитой интересов вкладчиков, при минимальных финансо-

вых и моральных затратах. При обмене информацией между участниками системы обеспечения 

финансовой стабильности важно во всех случаях принимать во внимание требования к обеспече-

нию конфиденциальности полученной сторонами информации.  
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В умовах економічної кризи більшість українських підприємств знаходилися на межі банкрут-

ства, кількість збиткових підприємств зростала. За повідомленням Головного управління стати-

стики у Львівській області фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподат-

кування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) за січень - ли-

стопад 2009р. становив 1584,4 млн.грн. збитку проти 718,1 млн.грн. прибутку за відповідний 

період попереднього року,. Протягом січня – листопада 2009р. збитково працювало 46,6% 

підприємств, що на 11,7 в.п. більше, ніж за відповідний період минулого року. Найбільші суми 

збитків спостерігались у фінансовій діяльності (1 234,1 млн.грн.), промисловості (1 212,7 млн. 

грн.), в операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям (600,3 

млн.грн.), торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (388,7 

млн.грн.) [1].  

У 2010 році ситуація дещо покращилася: фінансовий результат підприємств Львівської області 

від звичайної діяльності до оподаткування суб‘єктів господарювання області (без малих 

підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень – листопад 2010 року ста-

новив 313,1 млн. грн. прибутку (у січні–листопаді 2009 року – 1584,4 млн. грн. збитку). Частка 

збиткових підприємств області за січень – листопад 2010 року складала 46,1% від загальної кіль-

кості підприємств проти 46,6% у січні – листопаді 2009 року.  

Метою статті є визначення стратегій, якими необхідно керуватися підприємствам в після кри-

зових умовах та жорсткої конкуренції. П
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Вивченням даної проблематики займається велика кількість науковців. Так, прикладом можуть 

слугувати наукові статті: «Механізми подолання світової фінансової кризи підприємств України» - 

автори Дядечко Л.П., Шестопалова Я.І. [2], «Фінансова криза та український бізнес» автор Леоно-

ва Д. В. [3], «Як подолати фінансову кризу?» автор Майборода Т.Г. [4], «Фінансова криза на 

підприємстві: симптоми та фактори що її спричиняють» автор Поддєрьогін А.М. [5], а також праці 

авторів Балабанової І.Т., Бєляєва С.Г., Градової А.П., Грязнова А.Г., Друкера П., Забродського 

В.А. 

Незважаючи на активне дослідження проблем фінансової кризи, теоретико - методологічних 

підходів до формування механізмів антикризового управління, питання вибору стратегії в пост-

кризових умовах поки що не знайшли достатнього висвітлення у науковій літературі. Це обумо-

влює доцільність аналізу діяльності підприємств в післякризових умовах, вибору оптимальної 

стратегії його розвитку. 

Українські підприємства почали виходити з кризового стану, проте велика їх кількість так і не 

змогла залишитися на ринку. Саме тому для вітчизняної економіки загалом та підприємств зокре-

ма важливим є подальше впровадження інструментарію антикризового управління, розроблення 

оптимальної стратегії подальшого розвитку в короткостроковій та довгостроковій перспективі. 

Робота щодо реалізації антикризової стратегії полягає у впровадженні стратегічних планів у 

дію для отримання позитивного результату. Критерієм успішності реалізації стратегії є повне до-

сягнення намічених у стратегічному плані цілей підприємства. 

Антикризова стратегія завжди визначає три основних напрямки дій для менеджерів підприєм-

ства: 

  Особливі способи збільшення доходу. До таких способів можна віднести: мобілізацію 

внутрішніх резервів – аналіз виходу на нові ринки; підвищення обсягу продаж; розширення но-

менклатури продажу товару. Хоча ці заходи важко реалізувати під час кризи, але саме в цьому і 

полягає складність антикризової стратегії. Ще одним способом може бути можливість продажу 

активів, які не використовуються на підприємстві, для погашення частини заборгованості. 

  Можливість зменшення витрат. Стратегія антикризового управління має на меті зниження 

і зменшення витрат, зокрема і за рахунок відмови від деяких інвестиційних проектів та зменшення 

операційних витрат. 

  Зменшення фінансового циклу та зниження необхідності в оборотних активах. Тут йде 

мова про перегляд політики роботи з покупцями і зменшення відстрочок, і навпаки, заключення 

договорів з постачальниками про відстрочку, можливу зміну постачальників тощо. 

Контроль виконання антикризової стратегії відбувається у процесі її реалізації і направлений на 

вияснення того, в якій мірі впровадження стратегії призводить до досягнення поставлених цілей. 

З великої кількості різноманітних стратегій слід виділити ті, реалізація яких сприяла б змен-

шенню витрат підприємства, зниженню цін на продукцію, збереженню робочих місць та 

відповідної заробітної плати. Тому, на наш погляд, доцільно виокремити стратегії, якими необ-

хідно керуватися підприємствам у післякризових умовах. 

При здійсненні ретельного аналізу великої кількості стратегій ми дійшли до висновку, що у 

післякризовий період, на наш погляд, доцільно використовувати стратегії зміни курсу і реструк-

туризації підприємства (стратегія реструктуризації, відновлення та економії). На вибір даних 

стратегій нас наштовхнули такі фактори, як: незадовільне функціонування портфеля бізнесу; гли-

бина кризи, яка тривала два роки, перебування великої кількості сфер бізнесу в непривабливих 

галузях; слабкість корпоративного управління; вилучення з портфеля бізнесу одних сфер і вклю-

чення інших шляхом їх купівлі – продажу і входження у нові галузі. 

Отож, залежно від причин, які склалися на українському ринку, для реалізації даної стратегії 

можна використати певні підходи (таблиця 1). 

  

П
ол

ес
ГУ



8 

 

Таблиця 1 – Чинники, які впливають на реалізацію стратегії зміни курсу і реструктуризації 

підприємства 

 

Чинники, які впливають на реалізацію 

стратегії 
Сфери бізнесу 

Концентрація на відновлення прибутковості Збиткові сфери бізнесу 

Реалізація стратегії «зняття врожаю» і спрямування 

вивільнених ресурсів у благополучні сфери бізнесу 

Слабкі сфери бізнесу 

Запровадження режиму економії Всі сфери функціонування підприємства 

Зміна окремих менеджерів корпоративного рівня Слабкі сфери бізнесу 

Реалізація заходів щодо підвищення прибутковості Всі сфери функціонування підприємства 

 

Потреба у застосуванні стратегії реструктуризації може виникнути в певних випадках: 

  стратегічний аналіз дозволяє зробити висновок, що перспективи підприємства втратили 

свою привабливість через наявність у портфелі великої кількості збиткових, слабких підрозділів 

або таких, що повільно розвиваються; 

  один або декілька ключових напрямів діяльності підприємства переживають тяжкі часи; 

  поява нових технологій спричиняє зміну структури портфеля підприємства з метою за-

воювання позицій у новій і перспективній галузі; 

  необхідність перегляду стратегічної політики новим керівництвом; 

  більшість напрямків у портфелі стають з часом менш привабливими, що потребує серйоз-

ного його перегляду для покращення довгострокових показників підприємства в цілому. 

  коли недоцільно опрацьовувати довгострокові напрями розвитку компанії через наявність 

значної кількості підприємств, які розвиваються слабкими темпами, є збитковими або з низьким 

рівнем конкурентоспроможності;  

  у випадку появи нових товарів та технологій;  

  відбулися істотні кадрові зміни;  

  виникла можливість у придбанні нового підрозділу за рахунок продажу низькорентабель-

них підрозділів.  

Метою стратегії відновлення є оздоровлення суб‘єкта підприємництва в цілому шляхом 

вирішення його проблем, що найбільше впливають на зниження сукупних показників. Дана стра-

тегія застосовується для відродження збиткових підприємств, коли причини погіршення його 

діяльності мають короткостроковий характер. Стратегію відновлення, на наш погляд, слід викори-

стовувати одразу після послаблення впливу фінансової кризи і то лише за умови, що збиткові 

підприємства відносяться до галузей з привабливими перспективами, що робить позбавлення від 

них недоцільним. 

Стратегія економії фокусує свою увагу на скороченні масштабу диверсифікації і зменшенні 

кількості підприємств. Зазвичай, дану стратегію використовують у тих випадках, коли керівники 

підприємства приймають рішення, що корпорація занадто диверсифікована і необхідна концен-

трація зусиль на ключових напрямках. Ліквідація підприємств, що занадто малі для отримання 

значних прибутків, дозволяє використати вивільнені кошти для скорочення заборгованості основ-

них підприємств корпорації або для підтримки їх подальшого розширення. 

Стратегію відновлення використовують у тому випадку, коли напрям діяльності, який треба 

зберегти й розвивати, перебуває в кризовому стані. Метою стратегії є якнайшвидше виявити й 

ліквідувати джерела конкурентної й фінансової слабкості підприємства. Першим завданням 

управління є діагностика причин незадовільного функціонування фірми. Дуже важливо дослідити, 

які існують складності й наскільки серйозні проблеми, тому що різні діагнози ведуть до вибору 

різних відбудовних стратегій. 

На нашу думку, з усіх вищеперелічених стратегій особливої уваги заслуговує стратегія вижи-

вання, оскільки саме вона повинна застосовуватися підприємствами у посткризовий період. До цієї 

стратегії вдаються, коли фінансово – економічні показники діяльності підприємства набирають 

стійкої тенденції до погіршення, а саме існування підприємства з різних причин перебуває під за-

грозою.  

Основою стратегії виживання є мінімізація витрат на виробництво, а також пошук альтерна-

тивних варіантів доходу, таких як здача будинків в оренду, земель, продаж інтелектуальної влас-

ності, стягнення плати за право користування нематеріальними активами – патентами, ліцензіями, 
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технологіями, торговельними марками тощо. Також можливе відкриття дуже рентабельного ди-

версифікованого виробництва, що дозволяє виходити на точку беззбитковості. 

Способами реалізації стратегії виживання є застосування наступних стратегій нижчого рівня: 

  стратегії розвороту – використовується тоді, коли підприємство працює неефективно, але 

ще не досягло критичної точки. Суть даної стратегії полягає в тому, що підприємство відмовляєть-

ся від виробництва нерентабельних товарів, скорочує надлишкову робочу силу, відмовляється від 

неефективних каналів розподілу ресурсів тощо; 

  стратегія відокремлення – відмова або продаж найменш ефективної частини бізнесу; 

  стратегія ліквідації – коли підприємство досягло критичної точки – банкрутства – його 

ліквідують, а активи продають [6, с. 119]. 

В загальному вигляді стратегію виживання можна зобразити на рисунку 1 [7, с.125 - 143]. 

 

 
 

Рисунок – Стратегія виживання підприємства 

 

Альтернативи стратегії виживання означають наступне (таблиця 2). 

  

Має захисний характер у разі занепаду діяльності 

підприємства (на межі банкрутства) 

Стратегія виживання не може бути надто тривалою, 

оскільки це не відповідає інтересам працівників, акціо-

нерів, керівництва 

Потребує, з одного боку, швидких, рішучих, скоорди-

нованих дій, обачливості та реалістичності в прийнят-

тях рішень 

Необхідна жорстка централізація управління, концен-

трація влади, створення груп або комітетів виходу з 
кризового стану 

Стратегія 

виживан-

ня (за-

хисна) 

Основні напрямки дії Виробничо – господарська діяльність. Перегляд товар-

ної політики згідно вимог ринку та запровадження 

відповідних змін в організацію виробництва; перегляд 
системи товароруху та просування товару; проведення 
продуманої цінової політики 

Фінансова діяльність. Створення умов для жорсткої 

економії витрат; мінімум капіталовкладень; продаж чи 

закриття збиткових виробництв; залучення банківських 

кредитів; централізація фінансових операцій 

Удосконалення системи управління. Зміна співвідно-

шення централізації та децентралізації управління; пе-

регляд системи методів управління; здійснення необ-

хідних кадрових змін; формування нової політики 
діяльності П
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Таблиця 2 – Альтернативи стратегії виживання 

 

Альтернативи стратегії виживання Характеристика 

Організаційна санація  вдосконалення організаційної структури управління 

підприємством; 

 зміна організаційно – правової форми підприємства; 

 участь підприємства у різноманітних об‘єднаннях та 

ін. 

Економічна і фінансова санація  продаж «неліквідних», залежаних запасів; 

 нормалізація дебіторської і кредиторської заборгова-

ності; 

 заходи щодо відновлення власних оборотних засобів і 

підвищення ефективності їх використання. 

Маркетингова санація  проведення дослідження ринку; 

 реорганізація служби маркетингу і активізація її 

діяльності; 

 вироблення маркетингової стратегії і плану пер-

шочергових дій, пов‘язаних із виживанням підприємства в 

існуючих важких умовах і відновлення його належної ви-

робничо – фінансової діяльності. 

Соціальна санація  передача соціально – комунальної сфери на баланс 

муніципальних органів влади; 

 комерціалізація соціально – комунальної сфери; 

 заходи з соціального захисту персоналу підприємства. 

 

Стратегію виживання розробляють на довгостроковий період, вона з одного боку потребує 

швидких, рішучих, повністю скоординованих дій, а з іншого боку – обачності і реалістичності 

прийняття рішень. При реалізації стратегії виживання відбувається жорстка централізація управ-

ління, створюється «антикризовий комітет», який проводить програму у трьох напрямках: перебу-

дова управління, фінансова перебудова та перебудова маркетингу. 

Використання стратегії згортання і ліквідації в післякризових умовах відбувається якщо 

підприємство втратило свою ринкову привабливість або працює неналежним чином. В умовах 

економічної нестабільності не всі суб‘єкти підприємницької діяльності мають можливість 

здійснювати та продовжувати свою роботу, саме тому, щоб зменшити свої збитки керівники 

приймають рішення про згортання або ліквідацію. За таких умов можливі три напрямки: продаж 

непривабливого підприємства; ліквідація непривабливого підприємства; доведення непривабливо-

го підприємства до банкрутства.  

Висновки. Будь–який суб‘єкт підприємницької діяльності не зможе досягти успіху в конку-

рентній боротьбі, а особливо в умовах фінансової кризи, якщо не відстежуватиме тенденції ро-

звитку ринку і не вироблятиме на цій основі бачення свого майбутнього, не моделюватиме спо-

собів його досягнення, тобто не матиме ефективної стратегії своєї діяльності. Адже підприємству 

доводиться діяти у досить динамічному конкурентному середовищі, в якому змінюються пріори-

тети держави, оновлюються технології, асортимент продукції, потреби, інтереси і смаки спожи-

вачів, набирають сили і множаться конкуренти. В післякризових умовах дія цих факторів поси-

люється у декілька разів і з новою силою завдає удару по підприємству. Саме тому, суб‘єктам 

підприємницької діяльності необхідно вибирати таку стратегію, яка б максимально захищала від 

дії конкурентів і негативних чинників з одного боку, а з іншого – давала можливість розвиватися і 

досягати конкурентних позицій за мінімальних витрат.  
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В 2010 году в условиях медленного восстановления спроса на внешних рынках и ухудшения 

условий внешней торговли энергетическими товарами в Республике Беларусь сохранялся высокий 

уровень внешнеэкономической несбалансированности. 

Анализ формирования платежного баланса в 2010 году 

В 2010 году наблюдалось постепенное восстановление внешнего спроса, связанное с возобнов-

лением экономического роста в странах – основных торговых партнерах Республики Беларусь. 

Тем не менее прирост реального ВВП в Российской Федерации на 4 процента и в Европейском 

Союзе на 1,8 процента  значительно отстает от докризисного уровня и не покрывает падение ВВП 

в 2009 году. [1, 2] 

Восстановление спроса на внешних рынках способствовало приросту физических объемов экс-

порта неэнергетических товаров Республики Беларусь, который по итогам 2010 года составил 25,9 

процента после снижения в 2009 году на 20,8 процента. В результате, физические объемы неэнер-

гетического экспорта приблизились к докризисному уровню, составив в декабре 2010 года 95,7 

процента к уровню июня 2008 года. [3] 

При этом после ухудшения на 4,4 процента в 2009 году условия внешней торговли неэнергети-

ческими товарами в 2010 году улучшились на 3,4 процента. В то же время восстановление усло-

вий внешней торговли товарами в целом было менее значительным, составив 1,9 процента после 

ухудшения на 11,1 процента в 2009 году, что связано с дальнейшим выравниванием условий им-

порта минеральных продуктов с мировыми.  

В 2010 году сохранилась тенденция роста спроса на импорт товаров и услуг. Так, физические 

объемы импорта неэнергетических товаров в 2010 году выросли на 26,4 процента после снижения 

на 20,7 процента в 2009 году. 

В результате, сальдо внешней торговли неэнергетическими товарами в 2010 году ухудшилось 

на 14,1 процента, или на 0,5 млрд. долларов США по сравнению с 2009 годом, составив минус 4,1 

млрд. долларов США. При этом дефицит внешней торговли энергетическими товарами вырос на 

1,7 млрд. долларов США до 5 млрд. долларов США. Таким образом, дефицит внешней торговли 

товарами в целом вырос на 2,2 млрд. долларов США, составив 9,1 млрд. долларов США (16,7 про-

цента к ВВП). [4] 

С учетом внешней торговли услугами, а также операций по статье ‖доходы― и ‖текущие транс-

ферты― сальдо счета текущих операций платежного баланса сложилось на уровне минус 8,5 млрд. 

долларов США (15,6 процента к ВВП), увеличившись по сравнению с уровнем 2009 года на 

32,9 процента (на 2,1 млрд. долларов США). 

Приток ресурсов по финансовому счету в 2010 году оставался недостаточным для покрытия 

формирующейся потребности в финансировании. Так, чистый приток капитала и финансовых ре-

сурсов составил 7,4 млрд. долларов США, или 13,6 процента к ВВП. При этом чистое привлечение 

иностранного капитала органами государственного управления и денежно-кредитного регулиро-

вания составило 2,6 млрд. долларов США, снизившись в 1,9 раза по сравнению с предыдущим го-

дом. 
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