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Висока імовірність виникнення кризових явищ у процесі діяльності комерційного 
банку зумовлює необхідність впровадження спеціалізованих заходів протидії їх розвит-
ку та нейтралізації. Засобом такої протидії є антикризове управління. У статті розгляда-
ються та узагальнюються основні підходи закордонних і вітчизняних фахівців до трак-
тування антикризового управління, уточнюються його сутність та зміст. 
 

На сучасному етапі становлення ринкового механізму надійність 
банківського сектора та його динамічний розвиток є важливою умовою 
стійкого економічного зростання. Однак під впливом зовнішнього і 
внутрішнього середовища, у процесі функціонування комерційних 
банків виникають кризові явища, що можуть призвести до дестабіліза-
ції стану як окремого банку так і банківської системи в цілому. У цих 
умовах підвищується теоретичний та практичний інтерес до розробки 
теоретичних засад та практичного інструментарію антикризового 
управління діяльністю комерційного банку, яке є необхідною переду-
мовою протидії кризі та фінансового оздоровлення. Для розробки нау-
ково обґрунтованих рекомендацій щодо антикризового управління 
необхідно передусім уточнити його сутність та зміст. 

Незважаючи  на широке застосування в економічній теорії та 
практиці терміну „антикризове управління”, тлумачення його сутності  
неоднозначне. Тому, на наш погляд, здається доцільним використати 
підхід, що припускає з безлічі існуючих визначень відібрати головне, 
згрупувати довкола нього всі інші визначення і тим самим розкрити 
зміст категорії “антикризове управління”.  

Розглядаючи сутність та завдання антикризового управління, фа-
хівці [1-8] підкреслюють специфічність цього напряму управління, 
необхідність використання відповідних прийомів, форм та технологій 
менеджменту, некоректність його ототожнювання з управлінням в ці-
лому або управлінням за умови макроекономічної кризи. Так, у [7] 
запропоновано відокремлювати поняття „антикризове регулювання” та  
„антикризове управління”.  

Термін „антикризове регулювання” визначається як макроеконо-
мічна категорія, що охоплює заходи організаційно-економічного і но-
рмативно-правового впливу з боку держави, спрямовані на захист 
суб’єктів господарювання від кризових ситуацій, запобігання банкрут-
ству або ліквідацію у випадках недоцільності їх подальшого функціо-
нування [7]. Основні напрями антикризового регулювання економіки 
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мають розроблятися і затверджуватися вищими органами управління 
країною, втілюватися в життя спеціально створеним органом –  Управ-
лінням або Агентством з банкрутства.  

Під антикризовим управлінням розуміється сукупність форм і за-
собів реалізації антикризових процедур, які стосовно до конкретної 
організації - боржника відбивають економічні відносини, що склада-
ються при її оздоровленні або ліквідації [7]. Сфера застосування дано-
го терміну в наведеному визначенні суттєво обмежена, оскільки, на 
думку авторів, його коректно використовувати тільки відносно непла-
тоспроможної організації для характеристики частини процедур, пе-
редбачених у процесі банкрутства, а здійснення попереджуючих анти-
кризових заходів є недоцільним. 

Розвиває цей підхід Е.А.Уткін [8], який   вважає, що головним за-
вданням антикризового управління є забезпечення такого положення 
суб’єкта господарювання на ринку, коли про банкрутство мови йти не 
може, а акцент робиться на подолання тимчасових труднощів, у тому 
числі фінансових за допомогою використання всіх можливостей су-
часного менеджменту. Тобто антикризове управління повинно бути 
націлене на запобігання можливим серйозним ускладненням у ринко-
вій діяльності організації, забезпечення її стабільного, успішного гос-
подарювання з орієнтацією розширеного відтворення на найсучасні-
шій основі на власні накопичення. У цьому визначенні приділяється 
увага запобіганню кризи, але не враховується те, що зміст антикризо-
вого управління складає і розробка заходів щодо виходу з неї. Дане 
трактування поняття також не передбачає необхідності аналізу зовні-
шнього й внутрішнього середовища суб’єкта господарювання, що є 
важливим при розробці заходів антикризового управління.  

З цієї позиції викликає інтерес підхід А.П.Градова [6], згідно з 
яким антикризове управління визначається як сукупність послідовних 
укрупнених заходів, таких як аналіз стану макро- і мікросередовища, 
вибір відповідної місії суб'єкта господарювання; вивчення економічно-
го механізму виникнення кризових ситуацій і створення системи ска-
нування зовнішнього і внутрішнього середовища з метою раннього 
виявлення слабких сигналів кризи, що наближається; стратегічний ко-
нтролінг діяльності суб'єкта господарювання і розробка запобігання 
його неплатоспроможності; оперативна оцінка й аналіз фінансового 
стану, виявлення можливості настання неплатоспроможності (банк-
рутства); розробка виваженої політики дій в умовах  виникнення кризи 
і виходу з неї; постійне врахування ризику підприємницької діяльності 
і розробка заходів щодо його зниження. 

З  вищенаведеного  логічно   випливає    поняття     антикризового  
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управління, наведене в роботі російських  дослідників [1]. Антикризо-
ве управління – це система управлінських заходів щодо діагностики, 
попередження, нейтралізації і подолання кризових явищ і їх чинників 
на всіх рівнях економіки. Іншими словами – це системне управління 
тим або іншим суб'єктом господарювання на тому чи іншому рівні 
економіки з точки зору протидії кризі. У вузькому розумінні – це сис-
тема організаційно-управлінських заходів відносно окремого суб’єкта 
господарювання, який потрапив у стан кризи, а у випадку її затяжного, 
нездоланного характеру – нейтралізується через процедуру банкрутст-
ва. Перевагою цього визначення є його конкретність, виділення управ-
лінських заходів і опис процесу їх здійснення. 

Досить послідовно й повно поняття „антикризове управління” 
розкрите в монографії Л.О.Лігоненко [4], яка вважає, що більш корек-
тно під антикризовим управлінням розуміти постійно діючий процес 
виявлення ознак кризових явищ і реалізацію генерального плану недо-
пущення поширення цих явищ і стагнації розвитку суб’єкта господа-
рювання протягом усього періоду його функціонування. У процесі 
антикризового управління може передбачатися розробка і реалізація 
окремих політик або тактик для вирішення окремих завдань протидії 
кризі на окремих етапах роботи. Тобто, антикризове управління являє 
собою спеціальне, постійно організоване управління, націлене на най-
більш оперативне виявлення ознак кризового стану та створення від-
повідних передумов для його своєчасного подолання з метою забезпе-
чення відновлення життєздатності суб’єкта господарювання, недопу-
щення виникнення ситуації його банкрутства. 

Стратегічний підхід до організації антикризового управління ви-
користовується в колективній монографії за редакцією Н.Г.Данілочкі-
ної [3], яка відокремлює терміни "стратегія запобігання неспроможно-
сті та банкрутству" і "тактика протидії банкрутству". Згідно з цим під-
ходом, стратегія запобігання банкрутству розглядається як постійна 
складова загальної стратегії суб’єкта господарювання, головним за-
вданням якої є завчасне виявлення кризових тенденцій і визначення 
заходів протидії, тоді як тактика протидії банкрутству орієнтована на 
поточний період діяльності та оцінку вірогідності настання банкрутст-
ва в найближчий період часу. 

Дане визначення доповнює підхід, наведений в роботі 
А.І.Пушкаря, А.М.Тридіда і А.Л.Колоса [5], які підкреслюють, що ан-
тикризове управління має стратегічний характер і полягає в оператив-
ному реагуванні на прояви кризотвірних факторів, які свідчать про 
негативні тенденції, що намітилися, шляхом своєчасної розробки і ре-
алізації актуальних антикризових програм. Антикризове управління 
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має бути спрямоване як на виживання та розвиток суб’єкта господа-
рювання в довгостроковому аспекті (в тому числі недопущення кризи), 
так і на подолання кризи, що вже розпочалася (забезпечення виживан-
ня в короткостроковому аспекті).  

Подібну точку зору має український учений проф. І.О.Бланк [2]. 
Хоча сутність даного терміну в нього розкрита стосовно антикризово-
го фінансового управління, тобто з акцентом на застосування фінансо-
вих засобів та інструментів реалізації цього процесу, описаний підхід і 
його складові можна використовувати для характеристики антикризо-
вого управління в цілому. Згідно з даною точкою зору, політика анти-
кризового фінансового управління є частиною загальної фінансової 
стратегії організації і полягає в розробці системи засобів попередньої 
діагностики загрози банкрутства і задіянні механізмів фінансового 
оздоровлення організації, що забезпечують її вихід з кризового стану. 
Перевагою такого підходу є чіткість визначення змістовних ознак, ло-
гічність побудови основних етапів роботи, визначення зв'язків між 
результатами і змістом роботи на кожному етапі управлінського про-
цесу.  

З урахуванням узагальнення літературних джерел і синтезу най-
більш характерних особливостей антикризового управління вважаємо 
за можливе таке його визначення. Антикризове управління діяльністю 
комерційного банку – це комплекс заходів щодо виявлення кризотвір-
них факторів, профілактики, своєчасної діагностики, попередження і 
нейтралізації кризових явищ, спрямований на досягнення цілей діяль-
ності комерційного банку, реалізацію його стратегії та прогресивний 
розвиток.  

Запропоноване визначення антикризового управління дозволяє 
розробляти й впроваджувати ефективні антикризові програми, бо воно 
науково обґрунтоване, конкретне, враховує аспекти діяльності комер-
ційного банку, необхідність виявлення кризотвірних факторів шляхом 
сканування зовнішнього і внутрішнього середовища, оперативність і 
специфічність заходів профілактики та нейтралізації кризових явищ, 
охоплює всі етапи антикризових заходів і має стратегічну спрямова-
ність, тобто враховує цілі як довгострокового так і короткострокового 
характеру.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ  
ОТ РЕКЛАМЫ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

Используя метод экспертного анализа, выявляются факторы, влияющие на посту-
пления средств от рекламы  на транспорте и позволяющие экономить бюджетные сред-
ства города. 
 

Анализ результатов деятельности Харьковского коммунального 
предприятия «Горэлектротранс» (ХКП «Горэлектротранс») за 2002 г., 
проведенный специалистами кафедры «Транспортные системы и логи-
стика» Харьковской государственной академии городского хозяйства, 
свидетельствует о том, что данное предприятие несет убытки, которые 
покрываются бюджетным финансированием. В результате исследова-
ния финансово-хозяйственной деятельности ХКП «Горэлектротранс» 
было установлено, что одним из существенных путей получения до-
полнительных денежных средств является предоставление подвижного 
состава для размещения рекламы. Так, в 2002 г. за эти услуги предпри-
ятие получило 459,1 тис. грн., что составляет 1,2% от общего объема 
дохода предприятия. Такое низкое поступление выручки свидетельст-
вует о том, что ХКП”Горэлектротранс” не уделяет нужного внимания 
привлечению рекламодателей и получает далеко не весь доход от раз-
мещения рекламы на подвижном составе. 

Анализ последних исследований и публикаций показывает, что 
факторы, влияющие на поступление средств от рекламы на транспор-
те, ранее не  определялись и не применялись в практической деятель-
ности [3-5]. Поэтому целью настоящей статьи является определение 
этих факторов и повышение интереса  рекламодателей к размещению  


