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пiдприсмствa. Toмy оптимiзaцiя' ЕlвToМaтизaцiя i дoстoвipний oблiк iх нa пiдпpиемствi е
невiд'eмнoю ЧaстиIloro yпpaвлiння, без якoгo IIемo)кJIиBе .цoсЯгнеIIIIJI ПoToЧIlI,D( Ta ДoBгo-
сTpoкoвих цiлей пiдпpиемствa. Мoжнa ствеp.цх(yBaти' щo pеaпiзauiя пеpeлiнених нaпpямiв
y.цoскoнiulення зaпaсiв пiдпpисМстBoм пpизBеде .цo знaчIloгo пiДвищення prзyльтaтивностi
йoгo фiншlсoBo-rкoнoмi.пloi Дiяльнoстi. Bиpirпення кoмплrксy сyIIеpечлиBих тa дискyсiйних
пиT.IIIь облiкoвo-aнaлiтичнoгo yпpaвлiння виpoбниниI\,Iи зirпaсaNlи с aктус}JIЬI.IиМ lIлЯ бiльrпoстi
пiДrpисмств i пoщeбyе пo,цilльIIIих Дoслi.цжень.
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OЦIIIкA ФIнAпIсoBoi сTIйкосTI ТA кPEДиTосIIPоMо}кHосTI
ПIДIIPи€MсTBA

MУЗиЧE'HкO M.' 2.й piк нaвнaння IBК кIITЕУ,
спеrdaльнiсть <<Бiзнес.aДмiнiстpyBaнHя)'

пpoгpaпra <<Фiнaпсoвий менедrrспrено>

Сmаmmю npucвячеIto вllЗнсIчеItню noняmmя кфiнансoва сmiйкicmьit, кltаcuфiкацit.
noказнuкiв фiнанcoвol сmiйкocmi, вuЗначенItя noняm|nя ккpedumoсnpoмoэюнicmь>, аналiзу
меmoduкu mа нopм4сImuвнo-npавoвol базu, якlьJу|u кеpуюmbся банкu nid час вllЗt|ачeння
кpе dumocnp oмo эюн ocmi no зuч альнuка

Ключoвi cлoва: фiнансoва cmiйкiсmь, noкаЗнltк, кoeфiцiснm, кpеdumocnpoмoэюнicrrь,
б ан к, no 3uн с|ль|t|lк, p tlЗ uк,

Сmаmья nocвящеt|а onpеdелeнuю noняmuя кфuнанcoвая уcmoйнuвoсmы), клаccuфuкацuu
noказаmeлеЙ фuнансoвoй уcmoйнuвocmu, onpеdеленuю noняmuя ккpеdumoсnocoбнocmьl,
анаЛlkJа лtemoduкu u нopv4аfnuвнo-npавoвoй базьt, кomopьlмu pукoвodcmвуюпся банкu пpu
onp e d eлe нuu кpе dumo cnoс o 6нocmu 3 сtеJу|щuксl

Ключeвые cлoва.. фuнанcoвая уcmoйнuвocmь, noксlЗаmeль, кoэффuцueнm, кpеdumo-
cnocoбнocmь, банк, ЗаеJvIщuк, puск.

Thе аrticlе is devoted to definition of the фnапciаl strength>l, clаssificаtion of thе criteriа of
the finаnciаl strength, dеfinition of the кcredibilitу>, аnаlуsis Ь7 tl', met.hodologу аnd legis|аtion
bаsed on which bаnlв define credibilitу of the borrower аnd providefаcilitу.

. Keу words: finаnciаl strength, criteriа, rаtion, credibitiф, bаnk, borrower, risk,

23



Aкryaльнiсть стaттi BикJIикaIIa TиМ' щo фiнaнсoвa стiйкiсть Bllстyпaс якiснoю
хapaктеристикolo фiншrоoвих Мo)кJlиBoстей пiдпpиемстBa' a if зaбезпечeнtш IIaлеxtиTЬ Дo
нaйбiльtш BarIшиBI{х екoнoмiчниx пpoблeм. Pинoк BиМaгar вiд пiдпpиrluстB пoстiйнoгo
кoIITрoJIIo зa всiмa змiнaми, щo вiдбyв.llоться в мiкpo- Ta МaкpoсеpeДoвищi, a Taкoж
Mит.гевoгo pеaryBaнI{я IIa нID(. Пpoте' з.цiйснtotoчи Дiяльнiсть B yN{oBaх сЬoгoдення, кеpiвники
пiдпpиемств piзних фоpм влaснoстi й piзнoi гalryзевoi спpямoвdнoстi нe Мaloть пoвнoцiннoi
МеTo.цич}Ioi 6aзvl, якa б вpaхoByв€rлa специфiкy щpaiнсЬкoгo екoнoмiчнoгo пpoсTopy тa

дoзBoJIялa iм ефективIIo yпpulBляти фiнaнсoвoto стiйкiстto.
Питaння yпpaвлiння фiнaнсoвоro стiйкiстro як oснoви сTirлoгo poзBиткy пiдпpисмств

yсix фopм влaснoстi висвiтлeнo B IIислеIIних пpaцяx щpaiЪськиx тa зapyбiжних нaщoвцiв.
Tеоpетикo.мeтoДoлoгiчнi aспекти фiнaнсoвoi стiйкoстi тa aнтикpизoBoгo yпpaвлiнrrя BItвч:lЛи
тaкi зapyбiжнi нaщовцi: I'A. Aстpaxшrцевa, У. Бiвep, A.B. Кapeлiн, A. Кpoкет, B.P. Haзиpoв.
Г.B. Сaвицькa, B.П. Caв.rщ, A.[. lШеpемrт тa iнlпi; oснoвнi зaсa,ци фopмyвaння стpaтегiТ
allтикpизoBoгo yпp'lBлiння зtlпpoпolloвalro y poзpoбкaх Л.Ф. ,{oгiль, T.B. Кpамiн, Ж. Лaмбен
тa iнших. Cеpед щpaiЪських rIеHиx питaнIIяМи зaбезпечення стiйкогo фiнaнсовoгo poзBиTкy
пiдпpиемств пpидiляли yBilгy: I. o..Блaнк, A.Ф. Бaбицькiй, [.B. flем,яненкo, M.I. epiмiзiнц
M.С. Зaroкoвa, Л.A. Лaхтioнoвa, Л.А. Лiгoненкo, o.o. Тrpешенкo, П.B. Tapхoв, A.B. Чyпiс тa
iншi  [13,  с .  l ] .

Пoщiбнo вi.цзнaчити' щo IIемaс rДиIloгo BизIIaчеIIня <фiншlсовoi стiйкoстi>. Taк y
Bеликoмy екoнoмiчнoмy cЛoBникy IIe.цaетЬся. нaсTyПIIе BизIIaчeння: <<стiйкiсть фiнaнсoBa _

стaбiльнiсть фiнaнсoвoгo IIoЛo)I(eння' щo BиpzDкaсTЬся y збa.пaнсoвaнoстi фiншrсiв, дoстaтнiй
лiквiДнoстi arоивiв, наявнoстi неoбхi,цних peзepвiв>> [2, с. l100].

Г.B. Caвицькa Bизнaчar фiншlсовy стiйкiсть як <<з.цaтнiсть сyб,ектa гoспo.цapIoBaIIIlя

фyнкцioнyвaти Ta poзBивaтися, збеpiгaти piвнoвary свoik aктивiв тa пaсивiв в мiнливoмy
внyгpitпньoМy тa зовнiIпньoмy сеpr,цоBищi, якa гapaнтyr йoгo пoстiйнy плaтoспpoмoжнiсть тa
iнвeстицiйнy пpивaбливiсть B ме}кax дoпycTиМoгo piвrrя pизикy)> |7, c, 6|9]'

o.C. CтoянoBa зlBIIaчal' щo фiнaнсoвa стiйкiсть пepедбauae збiг uoтиpьoх спpият.
лиBих xapaктrpистик: Bисoкoi плaтoспpoМo)шIoстi; висoкoi лiквi.цнoстi бaлaнсy; висoкoi
кpr.цитoспpoмoжнoстi; виоoкoi peнтaбельrroстЬ [ 1 2, c. 394].

B.М.Poдioновa, М.o. Фе.цoтoвa визIIaчaIoтЬ, Щo <фiнaнсoвa стiйкiсть вiдoбpaжae стaн

фiнaнсoвих pесypсiв' зa якoгo пiдпpиеlrlсTBo з.цaтне IIIJIяХoM eфективнoгo iх викopисTaIIrUl
зaбeзпечити безпеpебiйний пpoцес виpoбництвa тa pеалiзaшii пpoдщuii, a тaкoж BитpaTи з
його poзrпиpeнн'l тa oIIoBлеIIня. Плaтoспpoмoжнiсть пiдпpиеМстBa е нaйвaжливirпoro oзIltlкoю
фiншrсoвoi стiйкoстi. oдним з нaйвaх<ливiIпих кoмIIoIIеIITiв фiншrсoвoi стiйкoстi пiдпpи-
смсTBa е наявнiсть y IIЬoгo фiнaноoвих pесypсiв, неoбхiднtlх ДЛЯ poзBиTкy виpoбництвa.
ФiнaнсoвиЙ дoбpoбyг тa стyпiнь дiлoвoi aктивнoстi пiдпpиeмсTBa хapaктepизylоTь Tilкoж
величинa i Динaмiкa pентaбельнoстi. Haйвищolo фopмoro фiнaнсoвoi стiйкoстi пiдпpиеМствa €
йoго здaтнiсть poзвиBaTися B yllioвilх мiнливoгo внyгpilшньoгo тa зoвнilпньoгo сepе'цoвищa.
,{ля цьoгo пiдпpиемсTBo пoBиIIIIo бщи кpе.цитoспpoМoжним. Фiнaнсoвa стiйкiстЬ - це
кoМплекснe пoIIяTTя i с тaким стaIIoм pесypсiв, яке зaбезпrчyс poзBитoк пiдпpиrМсTBa нa
oснoвi зpoсTzlIIIIя пpибщкy тa кaпiта.rry зa збeprх(eнЕя плaтoспpoмoжнoстi тa кpе.цитo-
спpoмo)кнoстi зa yI\[oBи.цoпyстI{Iuoгo piвня pизикy < [6, о.с. 9' l1_13].

l{eякi вiтчизнянi тa poсiйськi екoнoмiсTи Tp:lктyloться фiнaнсовy стiйкiсть як тirьки
oПTиМtlлЬне спiввi.цнoшIrIIIIя мiж влaсниМ тa зalryченим кaпiтaпoм' тa вi,цнесенням.цo цpyпи
пoкaзникiв фiнaнсoвoТ стiйкoстi BикJIIoЧIto коефiцiснтiв, лсi хapaктrpизylоTЬ сTpyктypy
ДI(еpеЛ кorrrтiв тa фiнaнсoвy IIезirле)I(нiсть пiдпpисМстBa вi.ц зoвнiшнiх кpедитopiв << |4, c.74-
76 ;7 , c . | 02 ;8 ,  с .  1б ] .

Hayкoвцi y свoiх TлyмaчeIIнях фiнaнсoвoi стiйкoстi пo-piзноМy poзстaBJIяIoTь aкцeIIти.
цe пoв'язaнo з цiлями Ta зaB.цaннями дoслiДжrIIIIя. 3a peзyльтaTar',Шl'цoслi.цження сyтнoстi
фiнaнсoвoi стiйкoстi з пoзицiТ кpитеpiiв, щo зaбезпетyioть ii фopмрaння' виoкpеМлeнo pяД
сщнiсних пiдxoдiв. Haми визIIaЧеIIo' щo oсHoвним кpитеpiсм фiнaнсoвoi стiйкoстi вистyпaс
нaявнiсть фiнaнсoвих pесypсiв ,цJUl poзBиткy пiдпpиeМстBa тa poзIlrиpеIloгo вiдтвоpення. Hе

r-
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ЕикjiroчalоLlи BaJкЛиBОсTi пЛaToсПpoМo)кнoсTi Ta IнIIIиХ pезyЛЬTaTиBних oзIIaк, BBa)кarМo. t]Io
Boни ЛиIIIе спpияIoTЬ Ta ЗaбезгIеЧyIоТЬ безпосеpедньo poзBиToк пiдпpисмствa. Плaтo-
сПpoМoжне пiдпpиемсTBo I{е oбoв'язковo с фiнaнсoвo стiйким, нaтoмiсть пiдпpис]v{сTBo' щo
Мar тенденцii .цo poзIIIиреногo вiдтвopення, aпpiopi' ПoBиlII{o мiс,rити певний зaпaс
ПЛaToспpoМoжнoстi.

BихoДячи з Toгo' щo фiнaнсoвa стiйкiсTЬ хapaкTеpизyс стaн пiлпpиеМсTtsa в певнltй
пеpiод uaсy' слiд yBa)кнo пiдходити Дo BсTaнoBЛення pезyЛЬтaтивних фaктopiв щo BпЛиBaIoтЬ
нa iT piвень. ФiнaнсoвиМи BaжеJUIМи y Пpoцесi зaбезпечення фiнaнсoвoТ стiйкoстi вистyпaIоть
дoхiд, пpибyток, фiнaнсoвi сaнкtiii, вapтiсть пpoд1кцii (poбiт, пoсrryг). BкЛa.ци' пaйовi Bнески'
iнвестицiТ, yМoви кpе.циTyBaнIIя.

Зaпaс фiнaнсовоТ стiйкoстi пiдпpисмсТBa зaЛежиTЬ нaсaМпеpед вiд poзмipy BЛaснoГo Тa
ПoЗикoBoГo кaпiта.rry' Bлaснi,{х обopoтних кolштiB, зaгальноТ вaртостi aктtlвiв, нaявнос.гi
чисTОГo пpиб1ткy.

Пpouес фopмyвaння фiнaнсoвoТ стiйкoстi пiдпpиемсTBa скЛaдaсTЬcя З TpЬoх oсI{oBI{их
б.liокiв: iнфоpмацiйногo, дiaгностичнoго Ta блокy зaхоДiв iз ЗaбезпеченIrя фiнaнсовоi
стiйкoстi. Iнфopмaцiйнa скцaДoBa BкЛIoчaс пpoЦес дoбopy пеpвиннoi iнфopмaцii, ii oбpoбкy тa
сисTeМaTизaцiro й pеa"'liзyстьсЯ lIIЛяхoМ }.iIpoBaрI(еIII{я пpoцелypи монiTОpингy фiнaнсoвого
стaнy. Монiтopинг фiнaнсoвoГo сTaFIy _ це сyкyпнiсть дiй тa зaходiв, спряМoBaI{их tIа пoToЧIIе
спoстеpежеIIIIя зa дiяльнiстtо пiдпpисмствa. I.{я ПpoЦецype BиМaгar oпеpaTиBнoго aнaлiзу
oснoBI{Ilх фiнaнсовo-екoнoмiчних IIОкaзI{икiв йoгo Дiяльнoстi з МеToIо вияBлення неГaтиBIIих
тен:{енцiй тa зaпобiгaнI{я кpизoвoМy сTaIIy.

liaгнoстиuний блoк скJla.цaeтЬся з aнa,тiзy зoвнiIпньогo Ta BнyТpitпньoгo сеpе"цoBиЩa,

фiнaнсoвoi дiaгнoстики пiдпpисмствa Й фоpмyвaння BисI{oBкy щo.цo сT.aнy фiнaнсoвoТ
стiйкoстi. Системи сlцiнкlвaння фiнattсoвоi стiйкoстi в бaгaтьох iltеTo.ци.i}iих pекo\rен,цal{iя<
МaIоTЬ анaлiтикo-peTpoспекTиBний, ситyauiйний хapaктеp i тим сaмиМ He 'цaтоTЬ yяB.цeння IIpo
N{oжлиBoс.Ii вiднoвленIIlI плaТосГIpoМo)КI{oсTi пiдпpirсмсTBa' пеpсПrкТиtsи poзtsиTку. Зapyбi>кнi
МeтoДики' зaсновaнi нa МyльTиплiкaтивнoМy .циокpимiнaнтнoмy aналiзi y сферi кризoBoгo
poзBиTкy' тaкi як мoДелi Aльтмaнa, Taффлеpa, Спрингейтa, .i]епaлянa й iнtпi, tIе BpaxoBylогЬ
oсобливoотей гoспо.цapськoi .цiяльнoстi кoнкpеTlroго сyб'сктa гoспoдaploBaнItя й мiнrшвих
yN{oB зoвIiirпгiього сеpе.цoвищa, BкЛIoчalочи нестaбiльнiсть poзBиTкy бaгaтьoх вiгчизняних
пiлпpисмств i гa.гlyзей. .(eякi з }Iиx N{aIoTЬ Bелику vyтливiсть ,цo змiни oДнoГo зi ск,ra.цових
пoкaзникiв' Щo B кiнцевoмy pезyльтaтi пoзнaчaсTЬся I{a aдlекBатнoстi pезyЛьTaTy.

Блoк iз зaбезпечення фiнaнсoвoТ стiйкoстi вклrочaе мехaнiзми зaJTгIеlIня' рoзпoдiлy,
poзмiщення тa вiдтвopeнIlя фiнaнсових pесypсiв. I цей IIpoЦес пoBиI{еII pозIIoчиIIaT|IcЬ З
pозpoбкrr фiнaнсoвоi сщaтегiТ, якa яBЛяс сoбorо пpoцес фopмyвашня ПерспекTиBIIoгo ilaпpят\4у
йогo poзвиTкy IIa oсновi ефективнoгo yllpaвЛiirня, фopпtyлIoBaнIlя .цoBl'oстpoкових цiлей'
добip нaйбiльцr ефeктивних rп-цяriiв lx ДoсягнеII}Iя, a.цекBaTtIе кoриГyBaнIrЯ yпpaвлiнських
pirпень пpи змiнi 1ъloв зовнiIIIнЬогo сеpедoBиIJ{a. Ця .цiяльнiсть BиМaгar Bизilaчення зaB.цaIIЬ'
чaсoBoгO пеpiодy, пpoгpilМи зaхoДiв фiнaнсoвoгo oзДopoBilення (беpyчи .цo }ъaГи сезoнний
хapaкTеp poбiт), пpiopитeтних нaпpямiв Дiяльнoстi, кpитеpiiЪ oцiнrовaння .цoсягI{yTих
pезyльтaтiв [13, с' 4]'

[ля xapaкTеpисTики фiнaнсовoi стiйкостi пiдпpиемсTBa BllкopистoByeтЬся сисTеMa
aбсoлroтних i вi,цнoсних Iloкaзникiв. Haйбiльtп узaгaлЬн}oloчиМи aбсолloтниМи Пoкaзнllкa]\IlI

фiнaнсoвоТ стiйкoстi с вi.цпoвiднiсть aбo невiдпoвi.цнiсть ДжеPeл кoшrтiв для фоpмрaння
зaпaсiв i зaтpaт, тoбто piзниця мiж сyмoю Дх(еpел кourтiв i сyмorо зaпaсiв i витpaт.

Кpiм aбсoлIoTItих пoкaзникiв oцiнки фiнaнсовoТ стiйкостi пiдпpисмстBa зaсToсyBaliня
вiднoсниx .цoзBoЛяс бiльlп .цеTuL.IьI{o ii оцiнити. Сyть кoeфiцiснтнoгo пiдхoдy oЦiнки фiнaн-
сoвoТ стiйкостi пiдпpисМсTвa пoЛяГar в обчис.ценнi тa aна.пiзi низки фiнaнсoвих коефiцiентiв.
МетoДичний пiдхiд .цo BизнaченIIя фiнaнсoвоi стiplкoстi зa дoпoМoгolo фiнaнсoвих
кoефiцiсн'гiв с нaйбiлЬIII ПoIiIиpеI{иМ.
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e.циногo зaгaЛЬI{oBизIlaFIoгo пiдxoдy BикopисTa}rня iнфоpмaцiТ для кiлькtсного BиЗIiа.
чеIlHя фiнaнсoвoТ стiйкoстi тa ii оцiнки }IеMaс. Bи.цiляtoть.цBa oсIloвних пiДхо.ци Дo BизItaчеI{нЯ

фiнaнсoвoi стiйкoстi, вiдloвiдlo.цo якIlx шфернuiйoBtll{olo е iнфopмauliшaбaзaarrатliзy.
Зa пеplпoГo пiдхoдy пpи oцiнцi фiнaнсoвoгo сTaIIy i фiнaнсoвоr стiйкoстl

пiдпpисмствa opiснтylотьbя виняткoBo нa .цaнi Бaлaнсy пpo .цжеpелa фiнaнсyBaIII{я' Toбтr'
нa кaпiтaл. У цьoмy paзi oцiнкy фiнaнсовoi стiйкoстi пiдпpиeмcтвa зДiйснIoIoT'ь тiльки на
oснoвi .цaних пaсиBy 6aлaнcу.

Зa Дpyгoгo пiдхoдy ДЛЯ оцiнки фiнaнсoвоi стiйкoстi пiдпpиeмствa aнaлiз}тoть
Bзa€Мoзв'язок мiж aкTIlBoМ i пaсlrворt lia,raнсy, тобто пpосTе)кyЮTЬ нaпpяМи BикopисTaння
кoшIтiв. Зa пеpIIIoгo пiдхoдy кoефiцiснти' poзpaxовaнi зa .цaниМи IIaсиBy бaлaнсy, t
oснoBниМи.

oднак хapaкTеpистикa фiнaнсoвоi стiйкостi Зa .цoпoМoГolo TaкиХ пoкaзникiв бyД..
IIе пoBнoю. Baжливo не тiльки знaТи, звiдки зzrЛyче}Io кoIIITи' a й ку.ци Тх вклaденo' яка
сTpyкTypa BкJIa.це}IЬ. Бiльrп пoвниМ i з екoнoмiчнoгo пoгJIЯ.цy бiльrп BипpaB.цaниМ €

лpyгий пiдxiд. Тoмy пots}iy oцirrкy фiяaнсoвоi стiйкoстi гliдпpисшtствa слiд з.цiйснlовaтll t
BикopисTilIII{яМ як кoефiцieнтiв, poзpaхoBalllrх зa 'цaниМи пaсиBy балaнсу, Taк i
кoефiцiентiв, щo вiдoбpa)куloть взa€мoзB'Язoк шtilк ,цжеpеЛaми фopмyвaння коrштiв
пiдпpисмствa i стpyктypoЮ BклaДеHЬ.

Усi вiДнoснi пoкtlзники, Щo хapaкTеpизyloTь фiнaнсoвy стiйкiсть ttiдпpисмствa
Мo)кЕa yMoBIIо oб'с.цнaти в декiлька- гpyп:

1. Пoкaзники сTp}tкTypи кaпiтaлy, якi хapaктеpиз},IоTЬ фiнaнсoвy незалеrкнiсть вi;l
зoвнirпнiх Пoзикoвих кolптiв, a сaМe: кoефiuiент фiнaнсoвоТ неза,rежнoстi (кoефiцiснl
aвтoнoмii); кoефiцiент фiнaнсoвoТ стiйкoсr.i; кoефiцiснт фiнaнсoвoi зaлежнoсTi; кoефiцiснl

фiнaнсовoгo pизикy.
2' Пoкaзники' щo хapaктеpизyloтЬ стaн oбopoTних кoIIITiв: кoефiцirIIT Мa}IeBpyBaнIrя

Bлaснoгo oбоpoтнoго кaпiтaлy; кoефiцiент зaбезпеченItя вЛaсI{ими oбоpoт}Iими кolIITaМи.
3. oкpeмy цpyПy пoкaзникiв, якi Taкoж хapaктеpизylотЬ фiнaнсoвy стiйкiсть

пiдпpисмствa, стaнoBЛяТЬ: коефiцiснт ефективнoстi BикopисTaння фiнaнсових pесypоiв:
кoефiцiент ефективнoстi влaснoгo кaпiтaлy [5, с' 1 33.1 38].

o,цним iз способiв oцiнки фiнaнсoвoi стiйкoстi е iн.гегpа.llьний пiдхiд, ЯКИЙ.цar зМoг\
ДaTI4 iнтeгpoвaнy оцiнкy ст}TIеIII.о фiнaнсoвoi стiйкoстi. Йoгo МoжIIa зaсToсoByBaTИ Нa
пpaктицi, oсобливo B }ъ,roBaх кpизoBoгo сTaнy еконoмiчнoi системи' КoЛи гoсIloДapськi зв'язкli
пiдпpисмсTBa' щo iснyвa.пи paнirшg, пopyIпенi i вiдбyвaсться IIpoцес II.rлaгo,ЩI(еIII{я ниtl
I{oBих зв'язкiв з IlapтIrеpaп,rи, зaцiкaвлеtIиI\,Iи y достaтнiй фiнaнсoвiй стiйкoстi.

Покaзники фiнaнсовоi стiйкостi зa ЦЬогo пiдхoдy xapaктеpизylоTЬ стaн i стpyктурi
aктивiв пiдпpисмсTBa Ta зaбезпечeнiсть iх .цx{еpеЛaМи пoкpиTгя. Цеli пiдхiд цiкaвий TиМ' Цo
нa вiдмiнy вiд yсiх oхaрaкTеpизoBa}Iих BиЩе' y пpouесi йoгo з.цil"tснення кoжний з
пoкaзникiв poзгЛяДarтЬся y BЗa€МoзB'язкy з iнrшими пoка3llикЕlМи. Кpiм Toгo, .цля зaгaльноt
оцiнки фiнaнсoвогo сTaIIy зa циМ пi.цхo.цorи BикоpисToByIoTЬ yзaГirлЬIllоroчий пoкaзник змiнtr

фiнaнсовoi стiйкостi пiдпpисмствa:
Bpaхoвyrони BищеBиклa.цене BвaжaeМo' щo Для пoвнoТ i всебiчнoi хapaктеpистикlt

фiнaнсовoi стiйкостi пiдпpисмств Дoцiльнo BикopисToByBaTи тaкi пoкaзники:
l. Кoефiцiент aвтoнoмii (фiнaнсoвoi неза.lrе>кнoстi), щo пoкaзyс' якy чaстинy }

зaГaлЬI{их Bклa.ценнях y пiдпpиемсTBo скЛaд'aс влaсний кaпiтaл. Biн хapaктrpизyс фiнaнсoв1
незaлежнiсть пiдпpисмсTBa вiд зoвнilпнiх джеpел фiнaнсyвaння йoгo дiяльнoстi.

2' Кoефiцiснт фiнaнсoвoi стiйкoстi, щo Пoкzвyс спiввi.цнoIIIеItFIя BЛaсIIих i зaлyнених
зaсoбiв, BкЛa.цених в Дiяльнiсть пiдпpиемствa. ХapaкTеpизyс з,цaтнiсть пiдпpиемсTBa зaJlyчaTlt
зoвнiIшнi Д}I(еpеЛa фiнaнсyвaння.

3. Кoефiцiснт зaбезпеченoстi влaсними oбopoтними зaсoбaМи _ пoкilзyс' якa чaсTиttа
мaтеpiальниx oбopотниx aктивiв фiнaнсyстilся зa paхyнoк зacoбiв чI-{сToгo oбоpoтнoгс.
кaпiтaлу.

* t -
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4. Кoефiцiент eфективнoстi BикopисTaIIня aктивiв - Пoкaзyr' скiльки чисToгo rrpибyткy
мaс пiдпpисМсTвo B сеpе.цilЬoМy I{a кoжIIy гpиBIrIo зulг.lлЬIII{х BклaДенЬ в йoгo ,цiяльнiсть,
хapaктеpизye пpибyткoвiсть цьoгo кaпiтa.тIy, яким Boлoдiс пiдпpиeМсTBo' нeзале;кно вiД
.цжеpел йoгo нa.цхo.ц)I(еtlня.

5. Кoефiцiснт ефективнoстi BикopисTaння Bлaснoгo кaпiталy (коeфiцiент пplтбщкoвo-
стi влaснoгo кaпiтaлy) _ пoкaзyс, скiльки чисToгo пpибyткy мaс пiдпpиемсTBo B crpе,ц}IЬoМy
нa кorIGIy гpиBнIo BлaсIIoгo кaпiтaлy, тoбтo xapaкTepизyе eфeктивнicть влaсниx iнвестицiй.

6. Кoефiцiснт спiввiдrоIпення необopoTIIих i oбopoтних aктивiв - xapaкTrpизyr
спiввiднoruення необopoTIIих i oбopoтних aктивiв [1 l' с. 354].

7. КoефiuiсIlт пoкpиття бopгy _ спiввiднoluонIlя сyпlи IIозикoBoгo кaпiтaлy ,цo сyМи
Bлaснoгo кaпiтa;ry.

8. КoефiuiсIIT ДоBгoсTpoкoBoгo пoзикoBoгo кaпiталу _ спiввiдноIIIеriIiя сy!{I,I BЛaсIIUгo
кaпiтalry з BpitхyBaIII{яI\,r сyIvIи дoBгoстpoкoBoгo пoзикoBoгo кaпiтaпy Дo самоi сyМи
.цoBгoсTpoкoвoгo пoзикoвoгo кaпiтaлy.

9. Кoефiuirнт сTpyкTypII Пo3икoвoгo кaпiтaJry _ спiввiДноIшeннЯ сyI\{и .цoвгoсTpoкoвoгo
Iloз[lкoBoгo кaпiтalry .цo сyllrи пoзикoвbгo кaпiтalry.

l0. Кoефiцiент кpедитopськoi зaбоpгoвaнoстi - спiввi.цнoturнIlя сylvlи кpедитopськoi
зaбopгoвaнoстi зa Toвapи' pобoти, пoслyти.цo сylnrи кopoткoсTpoкoBoго IIoзикoBoгo кaпiтaлy.

1 l. Кoефiuiент пpoсщоченoi кpедитоpськоi зaбopговaнoстi _ спiввiднoIпенIIя сyми
пpoсщoненoi кpедитopськoi зaбopгoвaностi зa тoBapи' poбoти, ПoсJIyги .цo сyмII
кpе.цIrTopськoi зaбopгoвaнoстi зa тoвapи, pобoти, ПoсЛyги [10, с. 8l].

З IIoIIят.tяМ <фiнaнсoвa стiйкiсть> неpoзpиBlro пoB,язaнo пoнятTя ((pе.циToспpo-
мoжнiсть>>. КpедитoспpoможнiсTь - нaявнiсть y пoтенцiйнoгo пoзичilJIЬIIикa пеpе.цyN{oв .цля
oтpи}-daIIшI кpeДI!тy i здaтнiсть пoBepllytи йoгo. Iнaкlпe кDI(rrи - це зДaтнiсть пiдпpиемствa
B IIoBнoмy oбсязi й y визнaнений кpедитIIoю yгoдolo теpмiн poзpaxyвaTИcЯ зa свoiМи
бopговilми зобoв'язaннJlМи. Кpедитoспpoмoжнiсть IIoзичaJTьникa BизHaчarTЬся пoкaзI{икalvи,

щo хapaктrpизyloть йoгo aкypaтнiсть пpи poзpaxyllкaх зa paнiше oTpимaIIими кpеДитulми,
йoгo пoтoчне фiнaнсoBе сTaнoBище' спрoМожнiсть y paзi неoбхi.цностi мoбiлiзрaти i(oIIITи з
piзних.цжеpел, зaбезпечити oпrpaтивнy тpaнсфopмaцiro aктивiв y гporпoвi кolIIти.

У нayкoвo-пpaктиннiй лiтеpaтypi здебiльlшогo BиoкpеMJIIolсlть кiлькiснi тa якiснi
кpитepiТ кpeДиToспpoМo)кноcтi. Кiлькiснi кpитеpii пoв,язaнi з oцiнкоlо пoтoЧIloгo тa
IIеpсIIектиBнoго фiнaнсoBoгo сTaIIy ПoзичulJlЬIlvlКa) a якiснi Bи'IвJUlIoTьcЯ Ha oснoвi oцiнки
Мrнr.цжмеHry пiдпpисМстBa тa йoгo ситyaцii нa pиIIкy фaктopiв виpoбництвa i збyгy
пPoДyкцii.

З метorо оцiнки кiлькiсних кpитеpiiЪ пpoвo.циться aналiз пoToчIIoгo Ta пepсIIекTиBI{oгo
фiнaнсoвoгo стiш{y пiдпpиемствa' ,{ля цьoгo aнaлiзytoться всi мoжливi фaктopи, якi можyть
BплиIIyгI{ нa Ilлaтoспpoмoжнiоть. Ha пpaктиl1i викopисToвyIoтЬся piзнi мoделi aналiзy:
лискpимiнaнтний тa pегpесiйний aналiз' кoМпЛекснa oцiнкa нa oснoвi poзpzlхyнкy oкpемих
фiнaнсoвих пoкaзникiв тoщo.

HaйтипoвiIшrй пiдхiд .цo oцiнки фiнaнсoвoгo стzшIy пiдпpиемсTB, який зaстосoBy€тЬся
пpoвiдними свpoпейськими бaнкaми склaдaeTься з тaких oсIIoBниx блoкiв покaзникiв:
лiквiднoстi тa плaтoспpoмo)EсIoстi, якi xapaктеpизyloтЬ стpyктypy кaпiталy тa мaйнa пiдпpи-
rМстBa; пpибщкoвoстi тa сaмoфiнaнсyBaIIIIя (пoтоннi тa пpoгIloзнi); oбopотнoстi [1l, с. 3б0].

Гoлoвнa метa oцiнки кpе,циToспpol\,loжIloстi позичarrЬIlикa _ oцiнкa кpе.цитнoгo pизикy
тa Bи'IBЛеIIIrя ДжrpеЛ пoгaIIIеIIIlя пoзичaJlЬникoм вi.цсoткiв i зaбopгoвaнoстi зa кpедитoМ.

Bибip МеTо.цy зzlлех(иTь вiд низки чинникiв: фopми влaснoстi, oсoбливoстей пoбyлoви
бaлшrсy тa iнпrrл< фopм звiтностi клirнтa, гaJIyзеBиx oсoбливoстей, видy 'цiяльнoстi ToIцo.

oцiнrorочи кpe.циToспpoмoхснiсть- пoзичaJIЬIII{кa' бaнк фaктиuнo BизIIaчaс piвeнь
кpеДитIroгo pизикy' який вiн вiзьмr, нaдaвIIIи кpe.цит. Кpiм тoгo, неoбхiднo BpaхoвyBaTИ, Щo
piвень pизикy ПoзичaлЬIlикa Mo)I(r тpaнсфopмyBaтися. y pизик сzlмoгo бaнкy Зa yN{oBи
BсTaнoBЛенIIя кpеДитIIих вiднооин.
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oснoвними кpитеpiями oцiнки кpеДиToсПpoМoлtrloстi пoзичaльникa мо)I(yть бут;I
зaбезпеченiсть влaсниМи кo1IITами не Мrнш як 50 o/o 

уciх видaткiв; вiДмiнна pепyтauiя
кеpiвництвa (ква-пiфiкaцiя i здiбнoстi кepiвникa, ДoтpиМaнIlя Дiлoвоi еTики, дoгoвipнoi т:
плaтi>кнoi дисциплiни); кoнкypенToспpoмoжнiсть пpoдyкцii7lloсЛyГ' щo BpIпyскaeTЬсЯ
(нaдaтoться)' }Ia внvтpitпньoмy Ta зoвнilшньoмy pинкaх, пoпиT Нa пpoлyкцirо/пoсл1.гlt.
нaявнiсть .цеpx(aBних ЗaмoBленЬ' oбсяги експopTy Tощo; екoномiчнa кoн'IонкTуp.:
(пepспектиBII poзвиткy пoзичaЛьIlикa, нaявнiсть ДжepeЛ фiнaнсyвaння кaпiтaлoBкJla.ценЬ
тoщo) тa iн.

Пеprлiк псlкaзникiв oЦiнки кpе.циToспpoМoжнoстi пoзи.Iaльникa,гa кpитеpii iх оцiнкll
BизIIaЧaIoтЬся кo)кним бaнкoм сaмoстiйнo i мaroть бyти дoкyментaЛЬнo зaкpiпленi B oкpеМoм)
пoлoженнi' яке BХoДиTь "цo сTaI{,цaргiв кpедитноТ пoлiтики бaнкy.

Як пpaвилo, вибip сисTеМи покaзникiв oЦiнки кpе'циToсПpoможнoстi пoзичulЛЬtlик]
зaЛежитЬ вiд специфiки тoгo сеГМе}ITa pиIlку' який oбсrгyговус бaнк (гaлyзевoТ особ;rивoстi
кaтегopii ПoзичaЛЬIlикa), a Taкoж вiл piвня спецiaлiзaцiТ бaнкy (iпoтенний, iнвестицiйниir.
oщадний), фоpми (iпот.еuнi' спoжirвvi, лiзингoвi тoщо) тa стpoкiв кpедитiв (корoтко -

.цoBгoсTрoкoвi)' кpeдитнoi стpaтегii тa пoлiтики бaнкy (oбеpежнa, помipнa ни aгpесивнa).
piвня квaлiфiкaцii пpaцiвникiB кpе.циTlroГo вiддiлy, piвня opгaнiзaцii Ta технiчнoгс
зaбезпечення aна,.Iiти.шoТ poбoти в бaнку |3, с. З2I].

oсновy IlopМaTиBl{o-пpaвовoТ бази дiяльнoстi бaнкiв в Укpaiнi cкЛa.цalоTЬ I{ивiльний та
Гoспoдapський кo.цекси, Зaкoни Укpaiни <<Пpo бaнки тa бaнкiвськy дiяльнiсть>>, <Прo
HaЦioнaльний бaнк УкpaТни>' }IopМaТиBно-пpaвoвi aкти HaцioнzlлЬIlo бaнкy Укpaiни. Тaк в
питaнIIях кpeдиTyвaнНЯ ДЛЯ бaнкiв oДIIиМ з oсIIoвtIих нopмaTиBIIo-ПpaBoBиХ aктiв е Пoстaнoвa
Haцioнa.гlьног.o бaнкy Укpaiни J\Ъ 23 вiд 25 ciчня2012p., якоto бyлo зaTBеp.цжеI{е Пoложення
<Пpо пopядок фopмyBaння 

'Тa BикopисTaIII{я бaнкaми УкpaiЪи pезеpвiв .цля вi.цlпкo.цyBalrlrя
N{oжЛиBих BTpaт зa aктиBHими бaнкiвсЬкиМи oпеpaшiями>.

I{е floлoхtенIlЯ Bиз}Iaчaс пopя.цoк (метoдикy) фоpмyвaння Ta BикopистaнIIя бaнкaьlи
УкpaТни pезepвiв Для вiДшrкo,цyвallня МoжЛиBих BтpaT зa aкTиBI{ими бaнкiвсЬкиМи oпеpaцiямlr
(дaлi _ pезеpви), .цo якиx вiднoситься i кpедитyBaIIIIя.

Aктивнa бaнкiвськa опеpaцiя - oпеpauiя з poзмiшення pесypсiв бaнкy, якa oблiкoв1'-
сTься зa aктиBI{ими балaнсoBиМи paхyнкzlми бaнкy aбo зa aкTиBlIиМи paхyllкaми Пoзa.
бa.пaнсoвого oблiкy. .(о тaких oпеpaцiй IIaЛежaTЬ yсi види кpеДиTних oпеpaцiй, oпepaцii з
poзмiЩення кoшrтiв I{a кopeсПoн.це}ITсЬких paxyнкax в iнпlих бaнкaх, oпеpaцiТ з пpидбaння
цiнних пaпеpiв, iншi aктивнi бaцкiвськi опеpaцii, yклrонaroчи нapaхoвaнi зa всiмa цимlt
oпеpaцiями .цoхo.ци.

Б,aнк з ТvlеТo}о фоpшryвaння pезеpвy зa aктивa,vиlнa.цal{иМи фiнaнсoвими зoбo-
в'язaннями з.цiйснroе oцiнкy pизикiв тaких aктивiв/нa.цaних фiнaнсoвих зoбoв'язaнь i з метoк'
po3paхyllкy pезеpвiв клeсифiкyе aктивиlнaДaнi фiнaнсовi зобoв'язaння зa TaкиМи кaтегоpiямlt
якoстi: I (нaйвищa) _ немaе pизикy aбo pизик е мiнiмaпьним; II _ пoмipний pизик; III .

знaчний pизик; IV _ високий pизик; V (нaйниlкua) _ pеaпiзoвaний pизик. Зaбopгoвaнiсть зa
aктивaми/нa.цallиМи фiнaнсoвими зoбoв'язaнIIяМи' вiднесеними .цo v кaтегopii, (

безнaдiйнorо.
Бaнк сaмoстiliнo BстaноBлIос пopя.цoк BиЗнaчeIIIIя ПoкaЗIlикa pизLIкy aкTиBy B Межa\

Дiaпaзoнiв, BизIIaчених )\ЛЯ вiДповiДних кaтегopiй якoстi aктивiв/нa.цaних фiнaнсoвиr
зoбoв'язaнЬ' y ToМy числi з ypaхyBaнI{яМ кpедитнoi iстopii бopя<никa, a Taкoя( iншoj
iнфopмaцiТ, щo зaбезtlечyе oб'ективнy oцiнкy подiй тa oбстaвин, якi Мo)кyгЬ свiдvити пpо
нaявнiсть pизикiв пoгaшIеI{ня бopгy бopжникoм iз пеpевищеIIIIяМ стpoкiв, пер.Цбauениr
yМoBaМи ДoгoBopy' aбo невикoнaнIIяМ дoговipних yMoB. Бaнк, oцiнroroчи фiнaнсoвий стaн
бopжникa, BизI{aчa€ йoгo кpеДиTo- Ta ПлaToсПpoмoжнiсть. Бaнк Bизнaчaс кpе.циTo-
спpoмoжнiсть бoржникa пiд чaс нa.цaння кpе.цитy тa в paзi змiни пеpвiсниx yмoB ДoгoBopy, )
тoмy .rислi пoв'язaних iз фiнaнсoвиМи TpyДI{oщaMи бopжникa.

Бaнк з МетoIo oцiнки pI.Iзикy зa aкTивaМиlнaдaними фiнaнсoвими зобoB'язaнняМи
бopх<никoм (кoнтpaгентoм) бaнкy зa якиМи e IIерези.цеIIT, Мoже BикopисToByBaTи Дal]i.
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пiдтвepдженi в бюлетенi тaких пpoвiдних свiтoвих pейтингoвиХ aгеIITсTB (кoмпaнiй), як
Stшrdard & Poor,s, Мoody's Invеstors Seг/iсе тa Fitсh IBCA.

Бaнк з МeTolo oцiнки pизикy зa aктиBilМи/нaДaними фiнансoвими зoбoB'ЯзaннямI,I,
боpжником (кoнтpaгентoм) бaнкy зa якиМи e pези.цеIlT, Мoже BикopистoByBaTи дaнi
pейтингoвих aгеIlTстB (кoмпaнiй), якi мaютЬ пpaвo BизItaчaTи pейтингoвi oцiнки вi.цпoвi.цнo
Дo зaкoнo.ц aBсTBa Укpatни.

Бaнк пiд чaс викopистaнIlя .цaIIих pейтингoвих aгеItтств (кoмпaнiй) мaе Bp.rхoвyвaTи
Tе' щo Зa нzUIвIIoстi o.цнoчaснo: pейтингiв емiтeнтa тa pеI"Iтингiв цiнних пaпеpiв емiтентa пiД
чaс oцiнки pизикy зa цiнним пilпеpoм _ ypaxoвyloться pейтинги цiнних пaпеpiв i не
Bpaхoвyються pейтинги емiтентa; pейтингiв кparни бopжникa (кoнтpaгентa) т.a pейтингiв
боpжникa (кoнтpaгeнтa) _ ypaxoByloться peйтинги бopжникa i не BpzlхoByloться pейтинги
кpaiни боpжникa (кoнтpaгентa); ДBoх piзних pейтингiв бopжllикa (кorrтpaгентa)
yp.lхoByсTЬся pейтинг тoгo pейтиIIГoBoгo aгеItтстBa (компaнii), який с Irиxgим; тpЬox piзнlоi
pейrингiв бopжникa (кoнтpaгентa) - ypilхoвyсTься pейтинг тoгo pейтингoвoгo aгeнTстBa
(кoмпaнii), який с IIижIIиМ iз .цвoх нaйвиrцих [1' с. 192].

,Цaним Пoлoх<eнням чiткo pеглzlМеtlтoвaний пopя.цoк фopмyвaння pезеpвiв бaнкaми тa
HaДaНIIЯ зaбезпечення пiдпpисмстB.lМи-IIoзичaлЬIIик.lми. oстaннi МaIoTЬ BpaхoByBaTи щo
дalrиМ lloлoженням пеpедбauенo пo,цiл пpийнятнoгo зaбезпечення зulле)I(но вiд рiвня
лiквiДнoстi нa п'ять гpyп. Taк, безyпloвнi тa безвi"цItлиuнi гapaнтiТ/безвiдкли.rнi pезеpвнi
aкpеДитиBи, щo BикoIIyють фyнкцii фiнaнсoвoТ гapaнтii Кaбiнетy Miнiстpiв Укpaiни; щядiв
кpaiЪ, щo МaIoTь кpедитний pейтинг, не нижчий, нiж <сA->> згi.цнo з мiiкнapoднolо шtкaЛolо'
пiдтвеpджеtllаЙ у бtoлетенi :lгентсTBa (кoмпaнii) standard & Poor,s; бaнкiв тa iнrпиx yстa}IoB'
якi мaють кpедитний peйтинг, не нижний, нiж <сA-> згi.цнo з мiжнapo,цнoЮ IIIк€шoIo,
пiдтвеpджений y бю:rетенi aгrIITсTBa (кoмпaнii) Standard & Poor's, мaйнoвi пpaBa нa гpoпroвi
кoIIIти' poзмiщенi нa BкJIa.цнoмy (депoзитнoмy) paхyllкy в бaнкy, кpедитний peйтинг якoгo IIe
нихсuий, нiж <A->> згi.цtro з мiжнapо.цнoю [IIкtLDoIо' пiдтвеpджений y бrолетенi aгеIIl.оTBa
(кoмпaнii) Stаndаrd & Poor's с висoкoлiквi.цними i нarrежaть дo I гpyпи' Дo II гpyпи нaле)кaтЬ
тi ж сaмi ви.ци зaбезпeченI{я, але нa.Цaнi кpaiЪaми/бaнкaМI.I з pейтингом нe ни)кuим, нilк
(BBB-) згi.цнo з мiжнapo.цнoю lIIкЕшoIo, пiдгвеp,Цжений y бюлетенi aгеIIтстBa (кoмпaнii)
Standard & Poor's.

[o III гpyпи llilле}кaтЬ: IlеpyхoМе мaйнo, щo IIaлe)Iмть До }киTлoвoгo фoнд},; легковi
aвтoмoбiлi. !o IV гpyIIи IIaлrжaTЬ: IlеpyхoМе мaйнo, щo нaЛежитЬ Дo IIе)киTлoвoгo фoндy;
TpaIIспopтHi зaсoби (кpiм легкoBих aBToмoбiлiв); oб'rкти y фopмi цiлiснoгo мaйнoвого
кolrlплексy; yсTaTкyBшlня. ,{o V гpyпи нале.kaть: цiннi пaпеpи, щo внесенi дo бipжoвoго
pессTpy тa пеpебрa}oтЬ y IrьoМy IIa.цaTy poзpaхyнкy pезеpBy (кpiпl цiнних пaпеpiв iнститyгiв
спiльнoгo iнвестщaння), емiтенTzlМи яких с pези.цrliTи; цiннi ПaIIеpи' емiтoвaнi оpгal{ulМи
мiсцевoгo сElмoBpяд}ъaнIIя; iпoтечнi oблiгaцii, якiсть iпoтечнoгo пoкpиTтя зa якиI\,tи вiдгloвiдaс
BимoгaМ зaкoнo.цaBствa Укpaiни; iнвестицiйнi сеpтифiкaти; тoBapи в oбоpoтi aбo в пеpeробцi;
бioлoгiчнi aкTиви; ьlaйнoвi пpaBa IIa нrpy(oМе Ta iнIшe мaйнo. Бaнк ypztхoвyс вapтiсть
зaбезпeченItя y виглядi неpyхoмoгo мaйнa Ta тpaнсIlopтниx зaсoбiв зa yМoBи' щo BoI{и
зapеесTpoвaнi нa теpитopii Укpai.нll.

oтrке, .цaне Пoлo)I(еtIIlя BстaнoBJIroе чiткi BиI\,totи' якi мaють Bикot{yвaTи як бшtки, так i
пiдпpиемсTBa-IIoзиЧzlЛьItики пiД чaс oTpиМilIIIIя тa oбслщoвyBaння кpеДитy.
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Poбoтa BикoIIaнa пiд нaукoвlш кepiвництBoМ кaн.ц. екoн. HflУК,.цoцеIITa ЧAЮI{ I.o.

MOДЕЛIOBAIIHя ПPoЦEсУ PЕсTPУкTУPиЗAцII
IIIДПPи€MсTBA

IvIyхA A.' 2 piк IIaBчaння IBк кIITЕУ'
спецiальнiсть <<Бiзнес.aДмiнicтpyBallнD)'

пpoгpaгra <<Фiнrшсoвий мене.ЦlкмеtITD

У cmаmrti авmopoм oбtpунmoвсlt|сt всlЭtсЛuвicпь pecmpукmуpuзацii як заcoбу nidвuщення
eфeкmuвнocmi бiзнеcу' Заnponoнoвана noслidoвнicmь еmаniв nepeбieу pecmpукmуpuзацil
nidnpuсмcmва mа наdана tх хаpакmepucfnuка.

B cmаmьe авmopoJ|4 oбocнoвана всlэlснocmь pеcmpукmwuЗсlцuu как cpеdcmва noвы-
uиeнuя эффекmuвнocmu бuзнеса. Пpеdлouсена noслеdoваmельt|ocmь u oхаpакmepu:'oвсIньl
эmаnы npoвеdeнuя pеcmpукmуpuЗсlцuu npеdnpuяmuя.

In the аrticlе the аuthor justified the importаncе of restructuring аs а meаns of improving
business фcienсу. Suggested sequenсe of steps аnd chаrаcterized thе restructuring of enterprisеs.

Зa yмoв глoбaльнoi свiтoвoi кpизoвoi сиryaцii, Bисoких кpе.щ,ITIIих стztвoк в УкpaiЪi
i нaсaмпepe.ц IIе .цРI(е спpиятJIивIтх yмoB .цJUI poзвиткy бiзнeсy в цiлoмy y нaIпiй леpжaвi.
бiльrпiсть вiтщlзняних пiдпpисI\,tстB oIIиЕI|4III4IЯ нa межi бaнкpщствa. Tим бiльlпе B цI4\
yмoBaх BиIIикae пpоблeмa зaбезпечення eфектиBIIoгo yпpaвлiння пi.щrpисмстBoМ' яке
пoщeбyс вiд кepiвникa знaIIIIя oстaннix ДoсягtIеIIь в oблaстi, IIеpIII зa всe, екoнoмiки
тa фiнaнсiв.
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