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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В умовах функціонування ринкової економі�
ки господарюючі суб'єкти періодично потерпають
від впливу міжнародних, макроекономічних, галу�
зевих, регіональних та інших криз зовнішнього
походження. Водночас внаслідок дії ендогенних
чинників та у процесі перебігу життєвого циклу
підприємство зазвичай переживає низку стадій,
зміна яких супроводжується виникненням внутр�
ішньогосподарських криз. При цьому кризи будь�
якого походження погрожують підприємству по�
гіршенням конкурентних позицій на ринку, зане�
падом виробництва, втратою капіталу, неплатос�
проможністю і в кінцевому рахунку банкрутством.
З цих причин налагодження ефективної системи
антикризового управління є актуальним і має ви�
соку практичну цінність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, З ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Окремі питання антикризового управління

підприємством у західній економічній науці вив�
чаються досить давно, проте особливо активним
їх дослідження стало у 60�ті роки ХХ ст., що по�
в'язано із розробкою моделей життєвого циклу
підприємства та виявленням природи і механізмів пе�
ребігу міжстадійних криз [1—2]. Із переходом украї�
нської економіки на ринкові засади господарювання
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вітчизняні науковці М. Адамів, Т.П. Гудзь, С.М. Іва�
нюта С.М., А.Л. Колос, А.І. Пушкар, С.К. Рамаза�
нов, О.П. Степаненко, Л.А. Тимашова, А.Н. Тридід
[3—7] та інші долучилися до вивчення проблем ан�
тикризового управління, у тому числі і в сільсько�
господарських підприємствах. Нині у літературі
докладно висвітлені особливості менеджменту в
умовах кризи, його відмінності від управління за
стабільної ситуації, технології, моделі й стратегії
здійснення, засади державної підтримки стабілі�
заційних процесів тощо [3—7].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,

КОТРИМ ПРИСВЯЧЕНА ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

Проте, поки що недостатньо наукових дослід�
жень, присвячених питанням диференціації ме�
тодів і підходів антикризового управління сіль�
ськогосподарським підприємством на різних ста�
діях перебігу кризи. Адже на етапі зародження,
посилення, максимальної інтенсивності та посту�
пової стабілізації вплив кризи на фінансово�еко�
номічний стан та функціонування господарюючо�
го суб'єкта різний. Тому методи і механізми бо�
ротьби з ним також мають відрізнятися. Особли�
вого значення нині набуло обгрунтування засад
управління при загрозі кризи, що дозволяє підго�
тувати сільськогосподарське підприємство до
фінансово�економічної нестабільності, створити
умови для його виживання в умовах кризи та за�
безпечити посткризовий розвиток у перспективі.
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З цих причин метою даного
дослідження стало обгрунту�
вання засад превентивного ан�
тикризового управління сіль�
ськогосподарським підпри�
ємством в умовах загрози фі�
нансово�економічних криз.

РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження здійснювалося
за матеріалами вибіркової су�
купності сільськогосподарських
підприємств Хмельницької об�
ласті (56 господарств) у 2008—
2011 рр. Вибірка формувалася
за принципом випадкового ви�
бору, коли усі одиниці гене�
ральної сукупності мали рівну
можливість потрапити до неї.
Згідно з інформацією органів
статистики за досліджуваний
період фінансово�майновий
стан і результати діяльності
підприємств вибірки відповіда�
ють усередненим значенням по
області та Україні в цілому, що
уможливило вивчення пробле�
ми впливу криз на діяльність
сільськогосподарських підпри�
ємств та дозволило вважати
результати дослідження такими, що репрезентатив�
но відображають генеральну сукупність.

Встановлено, що вплив фінансово�еконо�
мічних криз згодом призводить до зниження
ліквідності й неплатоспроможності сільськогоспо�
дарських підприємств, погіршення ділової актив�
ності й збитковості, втрати частини майна та кап�
італу й інших негативних наслідків. При цьому заг�
роза криз зазвичай найбільш негативно позна�
чається на фінансово�нестійких підприємствах, які
не володіють достатнім резервом опору негатив�
ному впливу зовнішніх і внутрішніх умов. Фінан�
сова нестійкість проявляється у найрізноманітні�
ших формах: нестачею капіталу, погіршенням
структури джерел фінансування, втратою власних
фінансових ресурсів, надмірним зростанням бор�
гового тягаря або, навпаки, зниженням кредитос�
проможності до критичної позначки й неспромож�
ністю залучати кошти на позикових засадах тощо.

У процесі дослідження методом групувань із
виокремленням дев'яти груп сільськогосподарсь�
ких підприємств оцінено взаємозалежність фінан�
сової нестійкості із погіршенням ключових харак�
теристик фінансового стану. У табл. 1 наведено
результати оцінок впливу нестачі капіталу на
функціонування сільськогосподарських підпри�
ємств двох найменш забезпечених груп.

Як видно з даних табл. 1, нестача капіталу зу�
мовлюється зниженням автономії і фінансової
стійкості та, в свою чергу, призводить до погіршен�

ня платоспроможності, уповільнення маневре�
ності, зниження ефективності використання землі
та рентабельності операційної діяльності.

У табл. 2 наведено результати оцінювання
впливу надмірного рівня заборгованості на функ�
ціонування досліджуваних сільськогосподарських
підприємств. Зростання боргового тягаря, яке ха�
рактеризується збільшенням коефіцієнтів загаль�
ної і короткострокової заборгованості та відпові�
дним зниженням фінансової стійкості, призводить
до уповільнення інвестиційних процесів та манев�
реності, погіршення платоспроможності, знижен�
ням результативності діяльності тощо.

Виходячи з результатів оцінювання, встанов�
лено, що превентивне антикризове управління
сільськогосподарським підприємством має спря�
мовуватися, перш за усе, на забезпечення фінан�
сової стійкості, що й слугуватиме провідним кри�
терієм прийняття управлінських рішень у процесі
його реалізації.

Визначено, що превентивне антикризове уп�
равління сільськогосподарським підприємством
являє собою сукупність принципів, методів і
прийомів спеціального управління, у процесі яко�
го виявляється й оцінюється загроза фінансово�
економічної кризи та реалізується комплекс взає�
моузгоджених запобіжних заходів. Його слід зап�
роваджувати до настання кризи у тих випадках,
коли її симптоми ще жодним чином не проявля�
ються, проте у внутрішньому або зовнішньому

Таблиця 1. Вплив незабезпеченості капіталом на
функціонування сільськогосподарських підприємств

Таблиця 2. Вплив надмірного рівня заборгованості на
функціонування сільськогосподарських підприємств
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середовищі виникають явища й започатковуються
процеси, які поступово трансформуються у дес�
табілізаційні й кризоутворювальні чинники. Ос�
новні складові превентивного управління наведені
на рис. 1. Мета цього типу управління полягає у
запобіганні посиленню впливу кризи та макси�
мальній підготовці підприємства до роботи у не�
стабільних умовах, а завдання полягають у:

— оцінюванні ризику настання фінансово�еко�
номічної кризи та прогнозуванні її ймовірних
наслідків;

— визначенні сильних і слабких сторін підпри�
ємства перед загрозою кризи;

— виявленні резервів фінансової стабілізації;
— розробці програми запобіжних заходів та

забезпеченні її реалізації;
— оптимізації організаційної структури та

структури управління, налагодженні системи
швидкого реагування;

— посиленні контролю над процесом діяль�
ності, рухом грошових коштів, витратами тощо.

Запровадження антикризових заходів змінює
звичний порядок функціонування підприємства,
вимагає переведення його у спеціальний режим уп�
равління з посиленим контролем та відповідальн�
істю. Тому виникає потреба у зміні загальної стра�
тегії та стилю управління. Превентивне управлін�
ня має грунтуватися на стратегії захисту, про�
відним критерієм прийняття управлінських рішень
за якою, як уже вказувалося, є забезпечення
фінансової стійкості. Захисна стратегія передба�
чає максимальну відмову від усіх господарських
операцій з високою ймовірністю ризиків або не�
визначеністю результатів, тих, які можуть призве�

сти до фінансових втрат або де�
стабілізувати виробничо�госпо�
дарські і фінансові відносини
тощо. За умов реалізації цієї
стратегії сільськогосподарсько�
му підприємству слід перегляну�
ти доцільність впровадження ви�
сокоризикових та довгостроко�
вих проектів, будь�яких інших
заходів, які можуть призвести до
іммобілізації ресурсів і консер�
вації значної частини потужно�
стей у випадку поширення кри�
зових явищ. Це передусім сто�
сується ризикового будівництва
потужностей у тваринництві,
закладки багаторічних насад�
жень, започаткування перероб�
ки сільськогосподарської про�
дукції чи будь�яких інших видів
діяльності, які не забезпечать
швидку окупність або прогнозні
фінансові результати за якими
мають значну варіативність.
Водночас у рамках реалізації
захисної стратегії доцільно зап�
роваджувати ті нові види діяль�

ності або господарських операцій, які допоможуть
стабілізувати грошові потоки у перспективі, забез�
печити сільськогосподарське підприємство додат�
ковими резервами опору за умов виникнення і по�
ширення фінансово�економічної кризи.

У цілому антикризове управління превентив�
ного типу переважним чином має спрямовуватися
на забезпечення здатності підприємства опирати�
ся негативним змінам, що відбуваються у внутрі�
шньому і зовнішньому середовищі, а також на фор�
мування резервів стабілізації у перспективі. Тому
основними напрямами його здійснення мають бути
оптимізація видів і структури виробничо�госпо�
дарської діяльності, перегляд критеріїв доціль�
ності здійснення господарських операцій і ефек�
тивності проектів, скорочення витрат та раціона�
лізація використання ресурсів, перегляд стратегій
просування власних товарів на ринку з урахуван�
ням дестабілізаційних процесів, а також зміни пла�
тоспроможності, ритмічності та інших характери�
стик функціонування основних споживачів, опти�
мізація структури джерел фінансування й
мінімізація середньозваженої вартості капіталу
тощо.

Суб'єктами реалізації превентивного антикри�
зового управління мають бути, насамперед, керів�
ники і спеціалісти сільськогосподарського під�
приємства та його власники. Проте стиль управл�
іння доцільно змінити. Якщо у стабільних умовах
найефективнішими є автономний (делегування
повноважень) стиль, то за умов загрози кризи
перевагу слід надати демократичному або навіть
організуючому стилям, за яких влада дещо цент�
ралізується, посилюється контроль, змінюється
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Рис. 1. Складові превентивного антикризового управління
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ставлення до ініціативи виконавців. Слід зазначи�
ти, що запровадження конкретного стилю зале�
жить від багатьох умов — особистих якостей кер�
івника, готовності виконавців працювати в умовах
ризику за загрози кризи, попереднього стилю уп�
равління, розмірів підприємства, традицій і взає�
мовідносин, що склалися у внутрішньому середо�
вищі, рівня загрози кризи тощо.

Зміна стратегії підприємства та стилю ке�
рівництва вимагає оптимізації організаційної
структури з певною централізацією. Одночасно зі
змінами в організаційній структурі необхідно
удосконалити процеси внутрішньої комунікації,
утворити ефективну систему інформаційного за�
безпечення, налагодити роботу інформаційних
каналів, що відіграє важливу роль у забезпеченні
виконання усіх управлінських функцій. Основою
удосконалення інформаційного забезпечення про�
цесів превентивного управління є запровадження
системи контролінгу, бюджетування й короткос�
трокового фінансового планування.

Як і на будь�якій іншій стадії економічної ди�
наміки у періоди виникнення перших загроз кри�
зи важливу роль у забезпеченні ефективного уп�
равління відіграє аналітична складова. Ключови�
ми індикаторами аналізу мають бути: рівні старін�
ня дебіторських і кредиторських рахунків, темпи
зростання боргового тягаря, показники покриття
відсотків і основної суми поточних і середньост�
рокових боргових зобов'язань, індекс співвідно�
шення рентабельності активів і середньозваженої
вартості капіталу, показники ефективності та
інтенсивності основних видів діяльності. Поряд з
тим, у процесі здійснення превентивного управлі�
ння менеджмент сільськогосподарського підприє�
мства має посилити контроль за процесами у внут�
рішньому і зовнішньому середовищі. Основними
сферами внутрішнього контролю мають бути рі�
вень заборгованості, обсяги витрат, дохідність та
рівень мобільності активів. Адже саме ці показни�
ки відбивають ймовірність зниження платоспро�
можності у перспективі і показують здатність
підприємства опиратися кризі. У зовнішньому се�
редовищі менеджмент підприємства має постійно
контролювати ціни на основні види вироблюваної
продукції, обсяги продажів та їх зміну, рівень діло�
вої активності в аграрному сегменті ринку, тен�
денції, що супроводжують функціонування кре�
дитного ринку, зокрема зміну відсоткових ставок.

У разі посилення впливу чинників та виникнен�
ня кризи необхідно трансформувати управління на
реактивний тип, а у перспективі при послабленні
кризи та започаткуванні періоду стабілізації —
впроваджувати посткризове управління.

ВИСНОВКИ
Забезпечення захисту сільськогосподарського

підприємства від загрози фінансово�економічних
криз та його максимальна підготовка до роботи у
нестабільних умовах зовнішнього і внутрішнього
бізнес�середовища можливі лише на засадах зап�

ровадження превентивного антикризового управ�
ління, що грунтується на захисній стратегії, покли�
кане забезпечити фінансову стійкість, акумулюва�
ти усі наявні резерви стабілізації. Запропоновані
підходи до запровадження превентивного анти�
кризового управління сільськогосподарськими
підприємствами дозволять мінімізувати негатив�
ний вплив фінансово�економічних криз на аграр�
ну сферу, посилити продовольчу безпеку держа�
ви, забезпечити соціально�економічну стабільність
на селі й в цілому позитивно відіб'ються на еко�
номіці країни.

Перспективи подальших розвідок у даному
напрямі полягають в необхідності розробки тех�
нологій реактивного і посткризового управління
сільськогосподарськими підприємствами, що зап�
роваджуються відповідно в умовах посилення та
послаблення впливу криз, шляхом визначення
їхніх цілей, завдань, стилів, стратегій, суб'єктів,
провідних критеріїв прийняття управлінських
рішень, цільових установок антикризової програ�
ми, інструментів її формування і реалізації, основ�
них антикризових заходів, джерел їх фінансуван�
ня, ключових індикаторів аналізу, рівнів і сфер
контролю внутрішніх і зовнішніх процесів.
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