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АНОТАЦІЯ 

Нестерчук А.І. ««Удосконалення антикризової системи 

запобігання банкрутства ДП «Народицький спецлісгосп» смт. 

Народичі, Народицький район, Житомирська область», ОС 

«Магістр», 051 «Економіка», ЖНАЕУ, м. Житомир, 2019 р. 

У дослідженні розкрито економічну сутність поняття «банкрутство» та 

означено основні напрями щодо удосконалення антикризової системи 

запобіганню банкрутству у підприємстві. Ідентифіковано причини 

банкрутства, що є вкрай необхідним для розробки конкретних шляхів його 

недопущення на підприємстві за ринкових умов господарювання. Здійснено 

моніторинг фінансового стану підприємства, який дозволив стверджувати, 

що у ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» за 2016-2018 рр. 

відбувалися порушення фінансової стійкості, платоспроможності та 

ліквідності підприємства. У зв’язку з скрутним фінансовим становищем 

запропоновано механізм прогнозування ймовірності банкрутства у 

підприємстві який передбачає здійснення:  на першому етапі – визначення 

фінансового стану з позиції можливого банкрутства ДП «Народицьке 

спеціалізоване лісове господарство», а в заключному – на основі результатів 

прогнозу, прийняття рішення і здійснення відповідних антикризових заходів.  

Ключові слова: антикризова система, банкрутство, ліквідність, 

підприємство, платоспроможність, фінансова стійкість.  

 

SUMMARY 

Nesterchuk A.I. «« Improvement of the anti-crisis system of bankruptcy 

prevention of SE «Narodichesky special forestry» Narodichi, Narodichi district, 

Zhytomyr region ”, OS“ Master ”, 051“ Economy ”, ZNAEU, Zhytomyr, 2019 

The study reveals the economic essence of the concept of "bankruptcy" and 

outlines the main directions for improving the anti-crisis system of bankruptcy 

prevention in the enterprise. The causes of bankruptcy have been identified, which 

is essential for the development of specific ways of bankruptcy in the enterprise 

under market conditions. The financial condition of the enterprise was monitored, 

which allowed to state that in the State Enterprise "Specialized Forestry" for 2016-

2018 there were violations of financial stability, solvency and liquidity of the 

enterprise. Due to the difficult financial situation, the mechanism of bankruptcy 

probability prediction in the enterprise is proposed, which envisages the 

implementation of: at the first stage - determination of financial status from the 

position of possible bankruptcy of SE "Narodnaya Specialized Forestry", and 

finally - based on the results of the forecast, decision implementation of 

appropriate anti-crisis measures. 

Keywords: anti-crisis system, bankruptcy, liquidity, enterprise, solvency, 

financial stability. 
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ВСТУП 

В умовах ринкової економіки на підприємствах час від часу виникають 

кризові явища. Причинами такого стану суб’єктів господарювання можуть бути: 

нераціональне використання корпоративних ресурсів, низька продуктивність 

праці, висока собівартість продукції та низька якість менеджменту підприємства 

та ін. Проявами кризового стану підприємства є зниження фінансово-

економічних результатів діяльності, зокрема, чистого прибутку, 

платоспроможності та ліквідності, що в результаті призводить до його 

банкрутства. За таких умов, найбільш істотним є вміння та майстерність 

керівників і спеціалістів подолати кризовий стан на підприємстві. Процес 

подолання кризових проявів на підприємстві може відбуватися як поступово, так 

і прискорено. Таким чином, виникає необхідність розробки та обгрунтування 

антикризової системи запобігання банкрутству підприємства. 

Вивченням економічного змісту поняття «антикризова система 

запобігання банкрутству підприємства» та розробкою різних методик і 

показників щодо прогнозування ймовірності банкрутства підприємства 

займались вітчизняні науковці та практики такі як: А. Матвійчук, 

О. Терещенко, Т. Тесленко та ін. Значний внесок у розробку антикризового 

управління підприємством зробили зарубіжні вчені, а саме: Е. Альтман, А. 

Бівер,Р. Ліс, Р. Сайфуллін, Г. Спрінгейт, Дж. Таффлер та ін. Проте, 

незважаючи на численні дослідження щодо розуміння сутності поняття 

«банкрутство», особливостей, теоретичного підґрунтя та розробки 

антикризової системи в умовах підприємства ще знаходиться на стадії 

удосконалення.  

Метою даної кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретичних та 

практичних рекомендацій удосконалення антикризової системи запобігання 

банкрутству ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство». 

Розробка механізму антикризової системи запобігання банкрутству 

підприємства передбачає необхідність розв’язання таких завдань: дослідити 

теоретичні основи антикризової системи запобігання банкрутству 



підприємства; узагальнити методику оцінки ймовірності банкрутства 

суб’єкта господарювання; надати організаційно-економічну характеристику 

діяльності підприємства; здійснити оцінку щодо ймовірності банкрутства ДП 

«Народицьке спеціалізоване лісове господарство»; обгрунтувати напрями та 

розробити пропозиції щодо удосконалення антикризової системи запобігання 

банкрутству ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство». 

Об’єктом дослідження є процес удосконалення антикризової системи 

запобігання банкрутству ДП «Народицьке спеціалізоване лісове 

господарство». Предметом дослідження є сукупність теоретичних, 

практичних і методичних аспектів удосконалення антикризової системи 

запобігання банкрутству у підприємстві. 

Теоретичною і методичною базою дослідження є діалектичний підхід 

до вивчення проблем сучасного рівня ймовірності банкрутства підприємства. 

За допомогою абстрактно-логічного методу та його головних прийомів 

аналогії і співставлення, індукції і дедукції розкрито сутність антикризової 

системи підприємства, а також сформульовано загальні висновки.  

Для означення проблем, що впливають на процес подолання кризових 

явищ на підприємстві та розробки шляхів їх подолання використовували 

методи аналізу і синтезу. Для оцінки ймовірності банкрутства ДП 

«Народицьке спеціалізоване лісове господарство» використовували 

статистико-економічні методи та його прийоми – графічний, порівняння 

тощо. Монографічний метод застосовано для економічного обґрунтування 

необхідності удосконалення антикризової системи запобігання банкрутству 

ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство».  

Головними інформаційними джерелами проведеного дослідження були 

закони та нормативно-правові акти України, які регулюють питання 

банкрутства вітчизняних підприємств, наукові публікації та навчальні 

підручники за темою дослідження, річна звітність підприємства за 2016-

2018 рр., результати власних досліджень, а також інформаційні ресурси 

світової комп’ютерної інформаційної мережі Internet. 



Практична спрямованість дослідження полягає у визначенні резервів 

щодо удосконалення антикризової системи запобігання банкрутству ДП 

«Народицьке спеціалізоване лісове господарство» на основі проведення 

розрахунків. Кваліфікаційна робота має прикладний характер та рекомендації 

знаходження резервів удосконалення антикризової системи запобігання 

банкрутству ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство», які 

можуть бути використані при впровадженні запропонованих стратегічних 

розробок на підприємстві. 

Основні результати дослідження апробовані в збірниках: матеріали V 

Міжнародного науково-практичного форуму, 25 жовтня 2019 (ЖНАЕУ, м. 

Житомир) та науково-практичному журналі «Регіональна економіка та 

управління» 4 (26) листопада 2019 року.  

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків та додатків, списку використаної літератури. Основний 

обсяг роботи становить 37 сторінок і містить 4 рисунки і 8 таблиць, список 

використаних літературних джерел налічує 40 найменувань і викладений на 5 

сторінках. Робота має 2 додатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Сучасний економічний процес в Україні зумовлює необхідність 

комплексного дослідження і розв’язання проблеми формування антикризової 

системи запобігання банкрутства підприємств лісопромислового комплексу 

за специфічних умов, які виникли у результаті аварії на ЧАЕС. При 

здійсненні цієї діяльності у ДП «Народицький спецлісгосп» виникає 

необхідність прийняття рішень, які синтезують елементи економіки, 

фінансів, маркетингу та інших галузей знань. Таким чином, необхідність 

дослідження щодо подолання кризових явищ на підприємстві зумовлена 

наступними чинниками: по-перше, обмеженістю наявних ресурсів; по-друге, 

бажанням суб'єкта господарювання отримати максимальну суму прибутку за 

найнижчих витрат. 

У результаті проведення дослідження встановлено, що визначальною 

проблемою антикризової системи запобігання банкрутства всередині будь-

якого підприємства постає неузгодженість за різними варіаціями взаємодії 

об'єкта і суб'єкта управління та умовами і напрямами виконання поставлених 

завдань у виробництві продукції, реалізації і, загалом, досягненні 

ефективності функціонування. Першорядним завданням антикризової 

системи підприємства є вчасне виявлення такого його економічного стану, 

який може стати причиною його банкрутства. 

ДП «Народицький спецлісгосп» було створено у результаті 

реорганізації згідно наказу №6 по Житомирському державному 

лісгосподарському об'єднанню «Житомирліс» від 21 січня 1993 року до 

складу якого увійшли землі: Народицького адміністративного району 

загальною площею 49389 га, в тому числі Народицького держлісгоспу – 

34961 га і сільськогосподарські землі із ступенем забруднення 15 Кі/км2 і 

більше загальною площею - 14428 га. 

Основний асортимент продукції, яка заготовляється в лісгоспі, є: 

пиловник 21 %, технічна сировина 24,4%, пиловник твердолистих порід 



18,3% та ін. 

Обсяги реалізації продукції у ДП «Народицьке спеціалізоване лісове 

господарство» за 2018 р. у порівнянні з 2016 р. зросли на 23621 тис. грн. Проте, 

сума чистого прибутку зменшилася на 765 тис. грн. Результатом зменшення 

чистого прибутку у підприємстві є зростання собівартості реалізованої 

продукції на 29409 тис. грн.  

За 2016-2018 рр. середньорічна вартість виробничих фондів у 

ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» зросла більше як у 2 рази, 

зокрема: основні виробничі фонди на 3098,4 тис. грн. та оборотні засоби на 

2466,1 тис. грн. Поповнення основних виробничих фондів підприємства, за 

збільшення чисельності працівників на 53 особи, забезпечило зростання 

фондоозброєності на 10 тис. грн.  

Це вказує на те, що підприємство формує потужну матеріально-технічну 

базу, яка сприятиме зростанню продуктивності праці у підприємстві та 

підвищення ефективності функціонування.  

Водночас, погіршення деяких показників викликано збільшенням 

частки позикових джерел, що не є негативним явищем. У зв’язку з цим для 

ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» постає завдання 

попередження зменшення ділової активності, платоспроможності та 

ліквідності підприємства.  

Обгрунтовано, що антикризова система запобігання банкрутства у ДП 

«Народицьке лісове господарство» має такі ознаки як: специфічність 

використання управлінських рішень і інструментарію щодо запобігання 

банкрутства та підхмарний рівень ризикованості прийнятих рішень, які 

реалізуються у діяльності суб’єкта господарювання. 

Для зростання ефективності діяльності ДП «Народицький спецлісгосп» 

пропонуються інноваційні технології заготівлі лісосировини. Оскільки 

значний вплив на собівартість продукції у підприємстві мають матеріальні 

витрати, разом з тим мають негативний вплив на ефективність 

функціонування підприємства, пропонуємо ДП «Народицький спецлісгосп» 



новітні технології лісозаготівлі, які мають порівняно нижчі витрати на 

паливно-мастильні матеріали та більшу ефективність від їх експлуатації. 

Таким чином, обгрунтована модель розподілу лісопродукції і вибору 

технологій виробництва продукції у ДП «Народицький спецлісгосп», яка 

складається з двох взаємопов’язаних виробничих процесів, а саме, вибору 

інноваційних технологій заготівлі і перероблення деревини дозволить 

протягом прогнозованого періоду мінімізувати витрати та максимізувати 

доходи, а також забезпечити максимальну потребу підприємства в 

номенклатурному і асортиментному обсязі продукції. 
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