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АНОТАЦІЯ 

 

Тема: Проблеми та перспективи розвитку сучасного підприємства в 

умовах нестабільного зовнішнього середовища. 

Автор: Карпова В.І. 

Несприятлива сучасна економічна ситуація негативно позначилася на 

фінансовому стані підприємств і організацій будівельної галузі. Вихід 

будівельної галузі із кризи можливий тільки в результаті виходу із кризи 

окремих підприємств за рахунок пошуку внутрішніх резервів фінансової 

стабілізації. 

В теоретичній частині роботи розглянуто сутність та класифікацію криз 

сучасних підприємств, причини виникнення криз та антикризове фінансове 

управління, законодавчі засади питання банкрутства підприємств. 

В аналітичній частині представлено діагностування кризового стану 

підприємства, сутність методів оцінки ймовірності банкрутства підприємств 

та аналіз стану будівельної галузі в Україні та Одеській області. 

Розділ з пропозиціями містить характеристику підприємства ТОВ 

«ГЕФЕСТ-БІЛДІНГ» та аналіз його фінансового стану, оцінку фінансових 

результатів та ймовірності банкрутства підприємства, а також заходи щодо 

стабілізації його розвитку. 

Магістерська робота представлена в обсязі 95 сторінок, складається з 3 

розділів, висновків, переліку посилань з 32 джерел та одного додатку. 

 Ключові слова: фінансовий стан, криза, антикризове управління, 

банкрутство, коефіцієнт Бівера, модель Альтмана, фінансовий скоринг. 
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ABSTRACT 

Topic: Problems and prospects of modern enterprise development in unstable 

environment conditions. 

Author: Karpova V.I. 

The unfavourable modern economic situation has adversely affected the 

financing position of enterprises and organizations in building industry. The output 

of the building  industry from the crisis is possible only by overcoming the crisis of 

individual businesses by finding internal reserves of financial stability. 

In the theoretical part were considered the definition and classification of 

crises in modern enterprise, the causes of crises and anticrisis financial management, 

the legal basis bankruptcy issues. 

In the analytical chapter was presented the diagnosis of the crisis situation in 

an enterprise, the estimate methods of the bankruptcy probability firms and the 

analysis of the building industry state in Ukraine and Odesa region. 

The part with proposals contains the characteristic of the building enterprise 

LLC "GEFEST-BUILDING", the analysis of its financial state and  bankruptcy 

probability,  and measures to stabilize its development. 

Master's work is presented in 95 pages, consists of 3 sections, conclusions, the 

list of references from 32 sources and one addition. 

Key words: financial condition, crisis, anti-crisis management, bankruptcy, 

Beaver coefficient, model Altman, financial scoring. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Умови функціонування сучасних підприємств 

будь-якої форми власності, організаційно-правової форми господарювання та 

галузевої належності характеризуються невизначеністю та динамічністю 

соціально-економічного середовища. Так несприятлива сучасна економічна 

ситуація негативно позначилася на фінансовому стані підприємств і 

організацій будівельної галузі. Кількість збиткових підприємств у загальній 

кількості будівельних організацій у 2018 році склала більше 27%. Така 

збитковість на сьогоднішній день пов’язана з високим рівнем витрат на 

будівельно-монтажні роботи, низькою окупністю техніки та інвестиційних 

проектів.  

Ще одним важливим фактором, який зумовив збитковість будівельної 

галузі, стало різке падіння інвестиційної активності в державі. Криза в 

будівельній галузі призвела до зменшення попиту на будівельні матеріали, 

росту простроченої межфірмової заборгованості між учасниками будівництва 

(за виконані роботи та надані матеріали), поширенні бартеру, коли 

будівельники платять за послуги та матеріали квадратними метрами.  

Вихід будівельної галузі із кризи можливий тільки в результаті виходу 

із кризи окремих підприємств за рахунок пошуку внутрішніх резервів 

фінансової стабілізації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Вагомий внесок у 

розробку теоретичних і прикладних проблем антикризового управління, 

окремих його інструментів та аспектів зробили: І.Бланк, Н.Брюховецька, 

В.Василенко, А.Градов, С.Іванюта, Л.Івін, В.Король, Е.Коротков, 

Г.Курошева, Л.Лігоненко, О.Майборода, П.Перерва, Л.Ситник, О.Терещенко, 

А.Ткаченко, А.Штангрет та інші. Істотний внесок у розвиток методології 

діагностики кризових ситуацій на основі показників фінансового стану 

зробили такі вчені-економісти, як Е.Альтман, У.Бівер, А.Гропеллі, 
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І.Єгоричев, С.Єлецьких, В.Калюжний, Н.Михаліцька, Н.Кельчевська, 

А.Крюков, Н.Сторочко, Р.Тоффлер, Д.Шиян та інші. 

Метою магістерської роботи є виявлення проблем та перспектив 

розвитку сучасного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього 

середовища.  

Завданнями магістерської роботи є: 

- розкриття теоретичних основ антикризового управління 

підприємством; 

- розгляд методичних підходів до визначення ймовірності банкрутства 

підприємства та аналіз галузі його діяльності; 

- розроблення пропозицій щодо стабілізації розвитку ТОВ «ГЕФЕСТ-

БІЛДІНГ». 

Об’єктом дослідження є фінансова діяльність будівельного 

підприємства ТОВ «ГЕФЕСТ-БІЛДІНГ». 

Предметом дослідження є фінансовий стан будівельного підприємства 

ТОВ «ГЕФЕСТ-БІЛДІНГ». 

Вихідні дані. Були використані законодавчі та нормативні документи, 

статистичні дані, періодичні видання, наукові статті, установчі та звітні 

документи будівельного підприємства ТОВ «ГЕФЕСТ-БІЛДІНГ», інформація 

о діяльності підприємства ТОВ «ГЕФЕСТ-БІЛДІНГ» з аналітичної системи 

YouControl. 

В роботі були використані наступні методи наукового дослідження: 

методи класифікації та узагальнення, порівняння, системно-структурного 

аналізу, опиcово-аналітичний метод, метод аналізу та синтезу. 

Елементи наукової новизни одержаних результатів: 

1. В роботі було систематизовано методичне забезпечення діагностики 

загрози банкрутства, яке характеризується значною різноманітністю підходів 

та інструментів її проведення. 
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2. В роботі булі проведена оцінка ймовірності банкрутства будівельного 

підприємства ТОВ «ГЕФЕСТ-БІЛДІНГ» з подальшим формулюванням 

пропозицій щодо стабілізації його розвитку. 
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