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Криза на мікрорівні: економічний зміст і фактори,  

що її зумовлюють. 

 

На тлі економічної, політичної, фінансової нестабільності, недосконалості 

ринку товарів і послуг, системи інвестування, значної кількості банкрутств 

вітчизняних підприємств характерним є підвищення інтересу до проблем 

дослідження кризових явищ, природи їх виникнення, факторів, що її 

зумовлюють, механізмів попередження та ліквідації наслідків.  

Сутність, передумови, характер і наслідки криз у макроекономічних 

системах вивчає теорія циклів і криз. На мікрорівні, в рамках теорії фірми, 

стосовно діяльності окремих господарюючих суб'єктів використовується 

поняття «криза підприємства», яке описує різні феномени в житті підприємства 

- від звичайних перешкод та ускладнень у його функціонуванні через різні 

конфлікти і до його ліквідації. У широкому розумінні це означає процес, що 

ставить під загрозу існування самого підприємства. На практиці з кризою, як 

правило, ідентифікують загрозу неплатоспроможності та банкрутства 

підприємства, діяльність його у неприбутковій зоні або відсутність умов для 

подальшого успішного його функціонування. Аналізуючи підходи до розуміння 

криз на рівні підприємства, складно привести загальне її визначення, яке б 

охоплювало всі випадки. Адже для успішного подолання кризи, необхідно 

глибоко розуміти її природу та її можливі наслідки.  

Циклічність протікання криз на мікрорівні тісно пов'язана з процесом 

розвитку й функціонуванням самого підприємства, в основі якого лежить 

кругообіг матеріальних активів, що циклічно переходять із форми матеріальної 

у фінансову й, нарешті, у грошову форму активів. Тому, на рівні підприємства 

циклічність приймає форму життєвого циклу. Аналіз поглядів на циклічність 

протікання криз на мікрорівні доводить, що на кожній стадії життєвого циклу 



підприємства можливі кризові (переломні) ситуації, яки можуть бути 

обумовлені, як одноманітними, так і різноманітними причинами, та 

відбиваються в коливаннях об’ємів виробництва продукції, ускладненнях зі 

збутом продукції, розбалансованості товарних та грошових потоків, 

неузгодженості грошових потоків, втратою фінансової рівноваги і яки можуть 

привести (за відсутністю певних антикризових заходів) до банкрутства. Як 

показує вітчизняний та зарубіжний досвід, вірогідність криз найбільш висока в 

періоди становлення та старіння підприємницьких структур. Так, у англійських 

економічних дослідженнях відмічається , що близько 70-80 % нових фірм 

припиняють свою діяльність наприкінці другого року свого існування. Десь 

така ж тенденція характерна і для малого підприємництва України. 

Американські аналітичні обзори приводять дані про найбільш вірогідну 

довжину стадій спаду та підйому для компаній середнього бізнесу. Отже, фаза 

підйому по вивченим компаніям в середньому становить 3 роки (від 1,1 до 7,7 

року), фаза падіння економічного зросту – 2,8 року з можливістю довжини від 

одного року до чотирьох. Слід зазначити, що фатальний характер кривій 

життєвого циклу є очевидним. Він об’єктивно обумовлюється дією закону 

убиваючої віддачі, якій добре відомий в економічної теорії та пов'язаний з 

закладеними незмінними факторами, технологією та організацією виробництва.  

Поява криз пов’язана не тільки з циклічністю, але з самою природою 

соціально-економічної системи, яка у будь-якому своєму вигляді і формі має 

два аспекти існування: функціонування та розвиток, між якими існує 

діалектичний зв'язок, якій і відображує можливість та закономірність 

заступлення криз. В той же час кризи відображують не тільки протиріччя 

функціонування та розвитку, але можуть виникати в самих процесах 

функціонування.  

Методологічною основою вивчення механізму розвитку кризи є 

діалектичний підхід до проблеми, що передбачає вивчення будь-яких явищ у 

динамічному аспекті, з об'єктивних позицій і всебічним охопленням. Виходячи 

з такого підходу, криза являє собою системне явище, породжене з однієї 



сторони циклічністю в процесі свого розвитку, а з іншого боку - змінами в 

процесі життєдіяльності підприємств. Формування механізму розвитку кризи в 

мікроекономічній системі, що представляє собою окреме підприємство, тісно 

пов'язане з факторами і причинами виникнення кризи та явищами, що 

стимулюють розвиток цих причин. Дія тої або іншої групи 

кризообумовлюючих факторів супроводжується синергетичним ефектом, що 

підсилює їх загальний негативний прояв і утруднює міри попередження й 

протидії їм при відновленні і розвитку виробництва на конкретному 

підприємстві. При цьому, чим більше різних обмежників і регуляторів 

господарської діяльності та сильніше їхній прояв, тим сутужніше підприємству 

здійснити структурну перебудову свого виробництва, адаптувати його до вимог 

ринку й умовам господарювання, запустити механізм внутрішньої 

самоорганізації. Крім того, криза може зненацька з'явитися і під час стабільного 

розвитку підприємства. В силу розмаїтості видів криз і причин, які її 

викликали, періодів життєвого циклу розвитку кризи і інтенсивність її прояву 

буває різною. Існують як затяжні кризові процеси, що характеризуються 

тривалим життєвим циклом і низькою динамікою росту інтенсивності прояву, 

так і зненацька виникаючі кризи з коротким періодом розвитку й високим 

ступенем інтенсивності прояву.  

Криза підприємства - це крайнє загострення протиріч на підприємстві як 

соціально-економічній системи, що представляє собою переломний момент у 

послідовності процесів, подій і дій, викликаних іманентною природою 

економічної системи. Її слід розглядати як порушення рівноваги на 

підприємстві та як один з неминучих та закономірних (переборних) етапів у її 

циклічному русі. Існують типові риси, які притаманні будь-якої кризі: 

неминучість і циклічність протікання; поєднання різноманіття й 

індивідуальності у своєму прояві; багатофакторність зухвалих її причин; 

можливість прогнозування. 

 


