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ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Політична та економічна нестабільність в Україні мають циклічний характер, що
негативним чином впливає на підприємницьке середовище, зокрема, на промисловий
комплекс. Фінансові результати діяльності будь-якого суб’єкта господарювання формуються
під впливом макроекономічних коливань, а також піддаються впливу внутрішніх чинників на
підприємстві. Все це зумовлює необхідність запровадження механізму антикризового
управління, який спрямований на подолання кризових явищ.
На сьогоднішній день, проблема функціонування в умовах змін економічної системи
є поширеним явищем, оскільки найбільшого удару за останні десять років зазнають
підприємства промислової галузі (рис.1).

Рис. 1. Динаміка показників фінансових результатів до оподаткування
промислових підприємств України за січень-вересень 2011-2020 рр.
Джерело: складено автором за даними [1]

Проведене дослідження виявило, що протягом 2011-2015 рр. відбувалася тенденція
зменшення фінансового результату до оподаткування промислових підприємств України.
Так, у 2015 р. фінансовий результат становив -84887,5 млн. грн. проти 57691,9 млн. грн.
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Том 1. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

у 2011 р. Починаючи з 2016 р. даний показник демонстрував позитивну динаміку до
2019 р., за цей період фінансовий результат збільшився на 150699,7 млн. грн. У 2020 р.
розмір загального фінансового результату свідчить про збиток в розмірі -44856,9 млн. грн.
Тож, варто зауважити на тому, що фінансовий стан значної частки підприємств
промислового сектору України у сучасних умовах господарювання є кризовим, про що
також свідчать дані рисунку 2. За нашими розрахунками, середній відсоток збиткових
підприємств промислової галузі протягом 2011-2020 рр. складає 38,08 %.

Рис. 2. Питома вага промислових підприємств України,
які одержали збиток за січень-вересень 2011-2020 рр., %
Джерело: складено автором за даними [1]

Таким чином, багато суб’єктів господарювання кожного року потерпають від кризових
явищ у суспільстві та економіці, та підтверджують необхідність реформування фінансового
механізму антикризового управління підприємствами.
Більшість науковців у своїх працях акцентують увагу на тому, що фінансовий механізм
управління підприємством уособлює в собі частину антикризового управління підприємством.
Ми поділяємо погляди Тимошенко О.В., Буцької О.Ю. та Сафарі Ф.Х., які під антикризовим
управлінням підприємством розуміють систему заходів передкризового (превентивного)
характеру, спрямованих на проведення діагностики загрози банкрутства; реактивного
характеру – пошук шляхів виходу підприємства з кризового стану; після кризового характеру,
що містять оцінку посткризового стану підприємства та розробку і реалізацію дій щодо
усунення підприємством негативних наслідків фінансової кризи [2, с. 190].
Підсумовуючи вищезазначене, до основних заходів антикризового фінансового
управління необхідно включати:
- аналіз стану макро- та мікросередовища, вибір стратегії підприємства;
- дослідження економічного механізму виникнення кризових ситуацій і створення
системи сканування зовнішнього та внутрішнього середовища господарюючого суб’єкту,
з метою раннього виявлення слабких сигналів кризи, що наближується;
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- стратегічний контролінг діяльності підприємства та розробка стратегії запобігання
його неплатоспроможності;
- оперативну оцінку й аналіз фінансового стану суб’єкту господарювання, виявлення
можливості настання неплатоспроможності (банкрутства);
- розробку фінансової політики організації за умов кризи, що настала, та виходу з неї;
- постійне урахування ризиків підприємницької діяльності та розробку заходів щодо
його зниження.
Отже, формування та впровадження дієвого фінансового важелю на підприємствах
промислового сектору виступає провідною умовою його нормального функціонування.
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ВПЛИВ ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ
НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Питання про гендерну нерівність гостро постало в Україні лише нещодавно. Але за
досить невеликий час його актуалізації, воно стало дуже популярним та досліджуваним
в нашій країні. Спочатку гендерною нерівністю переймалися лише через те, що вона є
причиною страждання та смертей багатьох жінок у всьому світі. Але потім на дискримінацію та
нерівність стали дивитись з різних боків, в результаті чого було виявлено, що ці явища значно
впливають на багато сфер нашого життя.
Перш говорити про вплив гендерної нерівності на економіку України, доцільно буде
проаналізувати наскільки країна потерпає від цього явища в цілому.
У 2019 році завдяки програмі розвитку ООН на Світовому економічному форумі було
оприлюднено дослідження стану гендерної нерівності в 189 країнах світу. Результати
дослідження показали, що Україна посідає 59 місце за рівнем гендерної рівності. Тобто
було доведено, що в нашій країні є значні проблеми з рівністю між чоловіками та жінками [1].
Гендерна нерівність негативно впливає на економіку в цілому. Якщо деталізувати це
питання, то можна виділити такі основні проблеми, які виникають через це явище:
- менша мотивованість жінок у професійному зростанні через розвив у оплаті праці;
- надання робочого місця чоловіку, а не жінці через потенційну можливість виходу
жінки в декретну відпустку;
- відмова у працевлаштуванні жінці через стереотипне уявлення про «жіночі» та
«чоловічі» риси характеру;
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