
79

Серія: Економіка та підприємництво, 2018 р., № 6 (105)

© Хадарцев О.В., Міщенко А.Ю., 2018

УДК 338.12.015

Хадарцев О.В.
кандидат економічних наук 

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Міщенко А.Ю.
студентка

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
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У статті досліджено сутність понять «криза» та «кризові явища», їхню роль у діяль-

ності підприємства. Розглянуто ключові чинники прояву кризи в діяльності підприємства, 
а також передумови їх виникнення. Надано характеристику перебігу кризових явищ у жит-
лово-комунальному господарстві, запропоновано методичні підходи до класифікації загроз, 
оцінювання та передбачення проявів кризи в діяльності підприємств.

Ключові слова: криза, кризові явища, прояви кризи, перебіг кризових явищ, житлово-ко-
мунальне господарство, оцінювання проявів кризи.

В статье исследованы сущность понятий «кризис» и «кризисные явления», их роль в 
деятельности предприятия. Рассмотрены ключевые факторы проявления кризиса в де-
ятельности предприятия, а также предпосылки их возникновения. Охарактеризован ход 
кризисных явлений в жилищно-коммунальном хозяйстве, предложены методические подхо-
ды к классификации угроз, оценке и прогнозированию проявлений кризиса в деятельности 
предприятий.

Ключевые слова: кризис, кризисные явления, проявления кризиса, ход кризисных явле-
ний, жилищно-коммунальное хозяйство, оценивание наступления кризиса.

The paper deals with the essence of categories of crisis and crisis phenomenon, their role in the 
enterprise. The key factors for the manifestation of the crisis in the activities of the enterprise, as well 
as the prerequisites for their occurrence, are considered. The course of crisis phenomena in hous-
ing and communal services has been characterized, methodical approaches have been proposed 
for classifying threats, assessing and forecasting manifestations of crisis in the activities of these 
enterprises.

Keywords: crisis, crisis phenomena, crisis manifestations, course of crisis phenomena, housing 
and communal services, assessment of crisis probability.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Сучасні особливості 
функціонування економіки, а також різноспря-
мований вплив чинників окремих сфер похо-
дження ускладнюють об’єктивне оцінювання 
стану суб’єкту господарювання. Особливо го-
стро це стосується аспектів виявлення кризових 
явищ, зокрема підприємств житлово-комуналь-
ного господарства. Надання якісних житлово-
комунальних послуг задовольняє першочергові 
матеріально-побутові потреби населення. Про 

кризовий стан на підприємстві може свідчити 
погіршення фінансових результатів діяльнос-
ті порівняно з попередніми роками. Зважаючи 
на те що виникнення кризових явищ не тільки 
спричиняє фінансові втрати підприємству, а й 
загрожує усій його діяльності, необхідно постій-
но проводити детальне вивчення комплексного 
функціонування суб’єкта господарювання, що 
дасть змогу отримати ґрунтовну аналітично-ін-
формаційну базу прогнозування кризи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
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і на які спираються автори. Українські економісти 
під різним кутом зору визначають напрями вирі-
шення питань щодо оцінювання кризових явищ 
на підприємстві. Зокрема, А.І. Півень [1] займа-
ється вивченням питань ранньої діагностики та 
подолання фінансової кризи на підприємстві. 
О.А. Островська [2] приділяє увагу інструмен-
тарію прогнозування банкрутства підприємств. 
Проблеми забезпечення розвитку підприємств 
житлово-комунального господарства висвітле-
но в роботах П.П. Борщевського, О.В. Димчен-
ко, О.О. Євсєєва, В.І. Логвиненка, О.П. Хом’яка 
та інших учених. При цьому значну кількість до-
сліджень присвячено аналізу та оцінці методів 
прогнозування фінансових криз. Проте методи-
ка виявлення та оцінювання перебігу кризових 
явищ має базуватися на діагностиці всіх ключо-
вих аспектів діяльності підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є виявлення сучас-
них підходів щодо оцінювання прояву кризових 
явищ для підприємств житлово-комунального 
господарства.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Перш за все слід визначити 
сутність понять «криза» та «кризові явища», 
оскільки у науковій літературі існують різні трак-
тування цих термінів. Так, А.Д. Чернявський за-
значає, що «криза – це переломний етап функ-
ціонування будь-якої системи, на якому вона 
зазнає впливу ззовні чи зсередини, що потре-
бує від неї якісно нового реагування» [3]. Згід-
но з визначенням В.О. Василенка, «криза – це 
крайнє загострення протиріч у соціально-еконо-
мічній системі (організації), що загрожує її жит-
тєстійкості в навколишньому середовищі» [4]. 
Так само й інші науковці по-різному трактують 
поняття «криза» (табл. 1). 

Отже, криза – це період діяльності будь-
якого суб’єкта, який призводить до переломного 
моменту, вона зумовлена впливом внутрішніх 
та зовнішніх чинників, які в подальшому призве-
дуть до позитивного або негативного ефекту. 
Основна особливість кризи полягає у тому, що 
вона загрожує руйнівною силою для системи 

Таблиця 1 
Аналіз сутності поняття «криза»

Джерело, автор Сутність поняття «криза»
Подольська В.О. Фінансовий аналіз: 
навч. посіб. К.: Центр навчальної літера-
тури, 2007. 488 с.

Криза – це форма порушення параметрів життєздатності підприємства, 
яка проявляє себе протягом певного періоду, характеризується законо-
мірністю та циклічністю виникнення на різних етапах життєвого циклу 
підприємства, зумовлюється накопиченням протиріч у межах господар-
ської системи та в перебігу її взаємодії із зовнішнім оточенням, має пев-
ні наслідки для можливостей його функціонування та розвитку.

Антикризове управління підприємством: 
навч. посіб. / З.Є. Шершньова, В.М. Ба-
гацький, Н.Д. Гетманцева; за заг. ред. 
З.Є. Шершньової. К.: КНЕУ, 2007. 680 с.

Криза – загальна універсальна фаза будь-якого циклу, період порушен-
ня рівноваги.

Василенко В.О. Антикризове управлін-
ня підприємством: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 
2003. 504 с.

Криза – це крайнє загострення протиріч у соціально-економічній систе-
мі (організації), що загрожує її життєстійкості у навколишньому серед-
овищі.

Петрик О. Фінансова криза в Україні та 
заходи щодо її подолання. Вісник НБУ. 
2009. № 8. С. 4–11.

Криза – це ситуація, позначена високою небезпекою, станом непевнос-
ті, відчуттям невідкладності.

Іванюта С.М. Антикризове управління: 
навч. посіб. К.: Центр учбової літерату-
ри, 2007. 288 с.

Криза – це складний загострений стан, різкий перелом або занепад.

Ткаченко А.М., Єлець О.П. Сучасний 
підхід до антикризового управління ма-
шинобудівним підприємством: моногра-
фія. Запоріжжя: ЗДІА, 2010. 277 с.

Криза – це широкомасштабна, непередбачена, переломна подія, яка 
призводить як до негативних наслідків у господарській діяльності (що 
зумовлюють розбалансування системи підприємства), так і до позитив-
них наслідків, які підвищують ефективність діяльності підприємства, 
приводячи в дію трансформаційні сили, сприяючі його еволюції.

Штангрет А., Копилюк О. Антикризове 
управління підприємством: навч. посіб. 
К.: Знання, 2007. 335 с.

Криза – це зростання кількості взаємопов’язаних кризових явищ, які 
призводять до незначного погіршення окремих показників діяльності 
підприємства, але не спричиняють руйнації системи самозбереження.

Дацюк І.В. Сутнісна характеристика 
кризи підприємств. Технологія і техніка 
друкарства. 2010. № 2(28). С. 165–170.

Криза – об’єктивний процес, що призводить до оптимізації системи або 
до її знищення у разі неспроможності адаптуватися до нових умов та 
розвиватися, адже це ставлення ґрунтується на діалектичній єдності 
основних тенденцій в існуванні системи – сталого функціонування та 
розвитку, що поступово змінюють одна одну.
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(частково або повністю). Найбільше кризових 
явищ і ситуацій спостерігається на мікрорівні.

За статистичними даними, щорічно 10–20% 
малих підприємств потрапляють у кризові ситу-
ації, близько 10% цих підприємств припиняють 
діяльність [5]. Більшість фахівців сприймає кри-
зу як негативний чинник, що руйнує діяльність, 
проте необхідно відзначити й позитивний бік 
цього чинника, адже саме він виконує функцію 
стимулювання: 

1) спонукає до зменшення витрат виробни-
цтва та посилення конкуренції;

2) призводить до усунення або ліквідації 
засобів виробництва, не здатних забезпечити 
прибуткову роботу підприємства;

3) стимулює до відновлення капіталу на но-
вій технічній основі;

4) каталізує переважно інтенсивний шлях 
розвитку підприємства; 

5) є підґрунтям або щаблем формування но-
вого етапу життєвого циклу.

Як свідчить економічна історія, криза є од-
ним із головних елементів щодо регулювання 
ринкової економіки, тому адекватне оцінюван-
ня кризи та кризових явищ неможливе без ро-
зуміння загальних закономірностей розвитку 
системи економічних відносин; з’ясування міс-
ця і ролі її базових структур у загальному по-
тоці економічних змін, без розкриття основних 
суперечностей у русі системи. 

Кризові явища – це невелика кількість нестій-
ких кризових проявів, що виникають синхронно 
один до одного у різних напрямах діяльності під-
приємства або певне явище, що виникає під час 
реалізації конкретного процесу функціонування 
суб’єкта діяльності [6]. Кризові явища, як прави-
ло, формуються на основі зовнішніх та внутріш-
ніх чинників, які зазвичай негативно впливають 
на діяльність підприємства. Це завдає шкоди 
цілісній системі або окремим його елементам, і, 
як наслідок, цей вплив може призвести до ви-
никнення проблем і в подальшому знищення 
системи у цілому. Складність класифікації кри-
зових явищ полягає у різноманітності поглядів 
авторів. З даною проблемою стикаються під час 
вирішення різних завдань (поточних, довгостро-
кових), які постають перед підприємством. Існу-
ють певні види криз, які впливають на діяльність 
усіх організацій без винятку. Проте існують і спе-
цифічні види кризових явищ, характерні лише 
для окремих видів діяльності. Поняття «криза» 
та «кризові явища» пов’язані з таким поняттям, 
як «ризик», яке тією чи іншою мірою впливає 

на методологію розроблення будь-якого управ-
лінського рішення. Джерело ризику – чинники 
(явища, процеси), які спричиняються невизна-
ченістю та конфліктністю. Чинники поділяються 
на об’єктивні та суб’єктивні [7]:

• об’єктивні – чинники, які не залежать від 
підприємства (зовнішні): законодавча база, со-
ціально-економічні (політичні, ринкові, митні), 
природні;

• суб’єктивні – чинники, які безпосередньо 
залежать від підприємства: рівень організації 
виробництва, можливість забезпечення якості 
продукції, вибір типу контрактів, ступінь квалі-
фікації.

Передумови виникнення кризи – сукупність 
подій або явищ, унаслідок яких формуються 
кризові явища, різні за характером прояву та 
глибиною впливу на систему, що є об’єктом 
аналізу. Причини кризових явищ, як правило, 
формуються на основі взаємодії об’єктивних та 
суб’єктивних, зовнішніх та внутрішніх чинників, 
які переважно негативно впливають на діяль-
ність підприємства, завдають шкоди окремим 
його елементам або системі у цілому та за не-
своєчасної реакції на ці чинники відповідними 
заходами можуть призвести до загибелі систе-
ми, на яку вони впливають. Кризові явища фор-
муються під впливом різноманітних чинників. 
Передумовами виникнення криз є [8]:

• раптове виникнення непередбачених по-
дій у зовнішньому середовищі (зміна політичної 
ситуації, податкового законодавства і цін, коли-
вання валютного курсу тощо);

• зміна відносин суб’єкта з його контраген-
тами;

• зміни всередині суб’єкта господарювання, 
його інфраструктури або ресурсного забезпе-
чення;

• зміни в НТП, результатом чого є форму-
вання нових підходів, поглядів і орієнтирів.

Передумови виникнення криз бувають: 
об’єктивні – пов’язані із циклічними потребами 
модернізації і реструктуризації підприємств, а 
також із негативним впливом зовнішніх чинни-
ків; суб’єктивні – відображають недоліки і во-
люнтаризм в управлінні. Причини криз можуть 
мати як природний характер, пов’язаний із клі-
матичними явищами (землетрусами, повенями 
тощо), так і техногенний, пов’язаний із діяль-
ністю людини. Причини кризи можуть бути зо-
внішніми, вони залежать від макроекономічного 
розвитку, економіки світу, політичної ситуації в 
країні, і внутрішніми, які пов’язані з маркетинго-
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вою стратегією, невдало вибраною стратегією 
управління, внутрішніми конфліктами організа-
ції, недосконалою організацією виробництва, ін-
новаційною й інвестиційною політикою (рис. 1). 
Якщо кризу розуміти саме так, то можна конста-
тувати ту обставину, що небезпека кризи існує 
завжди й її необхідно прогнозувати і запобігати.

 

КРИЗА 

Об'єктивні  

Суб'єктивні 

Природні 

Внутрішні 

Зовнішні 

Техногенні 

Рис. 1. Передумови виникнення кризи

Особливо гостро проблема оцінювання пе-
ребігу та настання кризових явищ стосується 
сфери надання житлово-комунальних послуг. 
Сьогодні в Україні житлово-комунальне госпо-
дарство (ЖКГ) характеризується нестабільними 
тенденціями. Це відбувається через зношеність 
основних фондів, інженерних та комунікаційних 
мереж, недостатнє фінансування з боку держа-
ви, збитковість підприємств ЖКГ тощо. При цьо-
му більша частка витрат житлово-комунального 
господарства фінансується за рахунок місцевих 
бюджетів, які, на жаль, не можуть забезпечити 
потреби галузі в повному обсязі. Це призводить 
до появи кризових ситуацій на підприємствах, 
і, як наслідок, відбувається погіршення якості 
наданих послуг, а також скорочення їх обсягів. 
Виникають побоювання, що житлово-комуналь-
ний сектор України знаходиться у кризовому 
стані, гальмуються позитивні зміни у станов-
ленні ринкових засад господарювання. Жит-
лово-комунальні послуги – діяльність із надан-
ня послуг спеціалізованими підприємствами, 
організаціями, установами постачання води, 

газу, електричної та теплової енергії власникам 
квартир, будинків, особам, які проживають на 
умовах договору найму, де з даних послуг тари-
фи і розміри оплати встановлюються переваж-
но законодавством [9].

До внутрішніх причин кризового стану діяль-
ності підприємств ЖКГ фахівці відносять низьку 
якість менеджменту, недосконалість механізму 
ціноутворення, збільшення дебіторської забор-
гованості, утримання зайвих робочих місць, тех-
нологічну неузгодженість процесу виробництва, 
брак довготермінового інвестування, дефіцит 
власних оборотних коштів, нераціональну ор-
ганізаційну структуру [10; 11]. Проте хотілося б 
зазначити, що дослідники окремо не виділяють 
соціально-культурні та демографічні чинни-
ки, вони об’єднують їх у соціально-економічну 
групу, що, на нашу думку, ускладнює процес 
ідентифікації та оцінки кризових явищ. Багато 
науковців поділяють загрози залежно від сфер 
діяльності підприємства. Зокрема, Ю.Б. Валуєв 
за відношенням загроз до сфери діяльності ви-
діляє загрози в галузі: інвестиційної діяльності, 
поточного фінансового забезпечення, матері-
ального забезпечення, конструкторсько-техно-
логічного забезпечення, виробничої, маркетин-
гово-збутової, науково-дослідницької діяльності 
[12]. Перелічені вище загрози є найбільш по-
ширеними, які ми найчастіше зустрічаємо, але 
насправді їх кількість набагато більша. Беручи 
за основу вищезазначене, правомірно створити 
градацію внутрішніх та зовнішніх чинників впли-
ву на підприємства ЖКГ (табл. 2).

Отже, на роботу діяльності підприємства 
може негативно вплинути будь-який чинник і в 
подальшому призвести до кризового стану. Не 
можна не відзначити, що більшість видів за-
гроз стосується саме внутрішніх чинників, а це 
говорить про те, що захист підприємств ЖКГ 
залежить саме від якості його роботи та здат-
ності працювати «над собою». У практиці для 
діяльності підприємств житлово-комунально-
го господарства слід застосовувати аналітич-
ні підходи, які уможливлюють оцінювання по-
точного стану підприємства та перспективи 
його розвитку, зокрема метод SWOT-аналізу. 
SWOT – абревіатура перших літер англійських 
слів strengths – сильні сторони, weakness – слаб-
кі сторони, opportunities – можливості і threats – 
небезпеки, загрози [13].

SWOT-аналіз придатний для будь-яких видів 
діяльності підприємств, зокрема й для житлово-
комунальних. Методологія SWOT-аналізу дає 
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змогу систематизувати результати дослідження 
за такими групами: сильні та слабкі сторони в 
діяльності організації (внутрішні чинники); спри-
ятливі можливості та загрози з боку навколиш-
нього (зовнішнього) ринкового середовища (зо-
внішні чинники).

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, можна зробити висновок, що не існує 
єдиного методичного інструментарію ідентифі-
кації та прогнозування кризових явищ на під-
приємствах. Прогнозування кризи є важливим 
етапом розроблення плану роботи підприєм-
ства у зв’язку з тим, що саме ці результати мо-
жуть сприяти захисту підприємства від внутріш-
ніх та зовнішніх чинників, які можуть спричинити 
кризові явища або зменшити можливі наслідки 
та уберегти від ліквідації. Кризові явища – це 
невелика кількість нестійких кризових проявів, 

що виникають у різних напрямах діяльності під-
приємства. Кризові явища створюють перешко-
ди для роботи підприємств, особливо суб’єктам 
житлово-комунального господарства. Ці підпри-
ємства повністю залежать від місцевого бюдже-
ту, тож вони повинні постійно відслідковувати 
зовнішні та внутрішні чинники, які можуть при-
звести до прояву кризи на підприємстві. Існує 
безліч методів, які дають змогу простежити 
період, в який розпочалася криза та коли вона 
закінчиться. Але необхідно передчасно відсте-
жувати та запобігати проявам кризових явищ, 
що дає змогу здійснити SWOT-аналіз. За допо-
могою SWOT-аналізу можна простежити сильні 
та слабкі сторони житлово-комунальних підпри-
ємств, оцінити загрози та можливості, за якими 
підприємства зможуть гарантувати стабільність 
у своїй роботі, незважаючи на загрози кризи, які 
не вдалося завчасно передбачити.

Таблиця 2
Класифікація загроз для підприємств ЖКГ

№ Клас загрози Вид загрози

1 Соціально-економічні

Нестабільна податкова система
Зростання рівня інфляції
Зменшення національного доходу
Нестабільність валютного курсу
Зниження рівня реальних доходів населення
Зростання безробіття

2 Ринково-економічні

Зростання цін на сировину та енергоносії
Зниження ємності внутрішнього ринку
Нестабільність фінансового сектору
Спад кон'юнктури в економіці у цілому
Зниження попиту на роботи/послуги
Посилення монополізму на ринку

3 Кадрові загрози

Неефективне використання трудових ресурсів
Демографічні проблеми
Висока плинність кадрів
Низька кваліфікація працівників
Відсутня корпоративна культура

4 Управлінські

Відсутня «філософія» роботи між працівниками
Низькі якість і рівень маркетингу
Неякісна стратегія роботи підприємства або взагалі її відсутність
Невикористання сучасних методик управління підприємствами
Відсутність співпраці між підрозділами організації

5 Техніко-технологічні

Високий рівень зносу
Низький рівень відновлення основних фондів
Критичний стан використання технічної бази
Використання нересурсозберігаючих технологій
Неефективне використання ресурсів

6 Фінансові

Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
Неефективні форми фінансування
Неефективне використання інвестиційних коштів
Недостатність власних коштів
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METHODICAL APPROACHES FOR CRISIS PHENOMENA 
EVALUATION IN MUNICIPAL ENTERPRISES ACTIVITIES

Modern features of economic functioning complicate an objective assessment of the economic entity 
situation. The crisis in the enterprise may be indicated by deterioration in financial performance compared 
with previous years. The crisis is a period of vital activity of any subject, which leads to a turning point, due 
to the influence of internal and external factors. The crisis is one of the key elements in market economy 
regulation. Crisis phenomena are a small number of unstable crisis manifestations that arise synchro-
nously with each other in different areas of the enterprise, or a certain phenomenon that occurs with im-
plementing a specific process of functioning of the entity. The causes of crisis phenomena are based on 
the interaction of objective and subjective, external and internal factors. The prerequisites for the emer-
gence of crises are the sudden emergence of unforeseen events in the external environment; change of 
relations with contractors; changes within an entity; changes in technology development. There can state 
the fact that the danger of a crisis always exists and it needs to be predicted and prevented. Particularly 
acutely, the problem of assessing the course and occurrence of crisis phenomena concerns the sphere of 
provision of housing and communal services. There are concerns that the housing and communal sector 
of Ukraine is in a crisis, and the positive changes in the establishment of market principles of manage-
ment are hindered. The internal causes of the crisis situation of housing and communal services enter-
prises activity include low-quality management, the imperfection of the pricing mechanism, an increase 
of receivables, maintenance of extra workplaces, production process technological inconsistency, lack of 
long-term investment, a deficit of own working capital, irrational organizational structure. The work of an 
enterprise can be negatively affected by any factor, which can lead in the future to a crisis. Most types of 
threats relate precisely to internal factors, which suggest that the protection of housing and communal 
services enterprises from crisis phenomena depends on the quality of its work. Therefore, in practice, 
for the activity of housing and communal services enterprises, analytical approaches should be applied 
which allow estimating the current situation of the enterprise and its development prospects, in particular, 
the method of SWOT-analysis. Forecasting the crisis is an important stage in the development of the 
company’s work plan, crisis phenomena create barriers for enterprises, especially entities of housing 
and communal services. These enterprises are fully dependent on the municipal budget, so they must 
constantly monitor external and internal factors that can lead to a crisis in the enterprise. The SWOT-anal-
ysis methodology allows tracing the strengths and weaknesses of housing and communal enterprises, 
assessing the threats and opportunities that companies will be able to guarantee stability in their work, 
despite the threat of crises that could not be anticipated in advance.


