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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток кризових явищ у сучасній економіці

України характеризується загостренням. Знижу-
ються темпи економічного розвитку, зростає без-
робіття, відбувається зменшення державних соц-
іальних гарантій та видатків. У цих умовах, важ-
ливим стає формування методичних основ подо-
лання кризового стану в окремих господарських
структурах. Це пояснюється тим, що вирішення
існуючих проблем значною мірою залежить від
стану господарських систем, з яких і складається
національна економіка. Виходячи з цього, питан-
ня антикризового управління переробними
підприємствами, набуває все більшої актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання теорії та практики антикризового уп-
равління підприємствами є об'єктом численних
досліджень, викладених у працях Е. Короткова [1,
с. 432], В. Крижанівського, В. Лапенкова [2, с. 432],
Г. Іванова [3,с. 420], А. Градова, Б. Кузина [4, с.
512], С. Бєляєва, В. Кошкіна [5, с. 469] та ін. Авто-
рами достатньо багато уваги приділено питанням
організації та управління господарською діяльні-
стю підприємств в умовах економічної кризи. Ви-
ходячи з багатогранності та складності процесу
антикризового управління підприємствами, наяв-
ності багатьох аспектів, на які акцентується увага
авторами, важливим етапом теоретичного дослі-
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дження питань антикризового управління під-
приємствами є узагальнення результатів існуючих
досліджень з метою визначення існуючих перева-
жаючих поглядів на досліджуваний об'єкт.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є наведення результатів узагаль-

нюючого дослідження сутності, змісту та особли-
востей антикризового управління підприємствами
у сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У зв'язку з кризами в діяльності підприємств

виникають різного роду проблеми, які доводить-
ся вирішувати як в стратегічному, так і в опера-
тивному порядку. Антикризове управління перед-
бачає своєчасну підготовку до появи проблем і їх
ефективне усунення або вирішення. Проблеми ан-
тикризового управління, на думку авторів, в гос-
подарських системах будь-якого рівня можна роз-
ділити на три укрупнені групи: 1) етапні; 2) струк-
турно-функціональні; 3) методологічні.

Етапні проблеми пов'язані із стадіями (фаза-
ми) кризового стану і включають проблеми: роз-
пізнавання передкризових ситуацій, життєдіяль-
ності підприємства в кризовій ситуації, виходу з
кризи, ліквідації кризи та ін.

До структурно-функціональних проблем анти-
кризового управління відносять: виробничо-тех-
нологічні, закупівельно-збутові, товарно-асорти-
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ментні, правові, фінансові, економічні, соціально-
психологічні, кадрові, інноваційні, інвестиційні.

Методологічні проблеми полягають у виборі
комплексу ефективних засобів, методів, інстру-
ментів, здатних на науковій основі забезпечити ви-
рішення конкретних питань антикризового управ-
ління. Методологічні рішення дозволяють забез-
печити реалізацію приватних завдань, наприклад:
прогнозування криз, фінансово-економічне регу-
лювання кризових процесів, розробки концепції
ефективного менеджменту і т.д.

Методологія антикризового управління, по-
винна будуватися на трьох основних блоках еле-
ментів: 1) підходи, орієнтири, пріоритети; 2) ресур-
си, засоби, методи, обмеження; 3) критерії, оцін-
ки, корективи. Методологія, як відомо, реалізуєть-
ся за допомогою концепції, під якою розуміється
цілісний комплекс ключових положень, відповід-
но до яких, формується і здійснюється антикри-
зове управління. Концепція антикризового управ-
ління повинна описувати систему, механізми і про-
цеси антикризового управління, етапи (терміни)
здійснення заходів, а також результати діяльності.

Оскільки криза має для кожного підприємства
свою специфіку, повинна розроблятися своя кон-
цепція антикризового управління, що враховує всі
умови і особливості зовнішньої і внутрішньої гос-
подарської системи.

Під кризовою ситуацією розуміється процес
нерівномірного розвитку економіки і тим більше
окремих її частин, зміна обсягів виробництва і збу-
ту, виникнення значних спадів виробництва. Кри-

зова ситуація розглядається нами як спільна за-
кономірність, властива ринковій економіці, яка
тісно пов'язана з певним характером життєвого
циклу підприємства.

Життєвий цикл підприємства — сукупність
стадій, які проходить організація за період свого
функціонування: народження, дитинство, юність,
зрілість, старіння, відродження. Взаємозв'язок
життєвого циклу підприємства із причинами ви-
никнення кризових ситуацій банкрутства ілюструє
рисунок 1.

Кризові ситуації, що виникають на різних ета-
пах розвитку підприємства (рис. 1) можна класи-
фікувати як кризи, що викликаються внутрішньою
логікою розвитку системи. Кризові ситуації, для
подолання яких не було прийнято відповідних за-
ходів, можуть привести до надмірного розбалан-
сування економічного організму підприємства із
відповідною нездатністю продовження фінансово-
го забезпечення виробничого процесу, що квалі-
фікується як банкрутство підприємства.

Існуючі визначення антикризового управління
сформульовано у наступному вигляді:

— управління в умовах кризи, що вже має
місце, з метою ліквідації організації, або управлі-
ння, спрямоване на виведення її з цього стану;

— сукупність етапів проведення оздоровлен-
ня стану підприємства на основі фінансових по-
казників;

— управління по запобіганню банкрутству на
основі аналізу ситуації, що склалася [1, с. 342; 3, с.
312; 5, с. 255].
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Рис. 1. Взаємозв'язок розвитку життєвого циклу підприємства і кризових ситуацій

(А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж)
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Структура і зміст елементів системи ан-
тикризового управління представлені в таб-
лиці 1.

При цьому потрібно враховувати, що:
— кожен елемент, що входить в систе-

му, сам по собі може розглядатися як сис-
тема, що складається з елементів іншого
типу, тобто системи зазвичай є ієрархічною
структурою;

— взаємозв'язок між елементами системи
може мінятися в часі відповідно до ходу вико-
нання покладених на ці елементи функцій;

— приведені процедури проводяться для
першого етапу фінансового оздоровлення і
орієнтуються на внутрішні резерви підприє-
мства;

— при успішному виконанні завдань
першого етапу можливий другий етап, орі-
єнтований на зовнішні інвестиції і участь
зовнішніх інвесторів.

Отже, антикризове управління займає
тривалий період, протягом якого реалізують-
ся стратегічні завдання підвищення конкурен-
тних переваг і фінансового оздоровлення.

Цей період може займати від одного
до п'яти років. Зрозуміло, що для вирі-
шення конкретних завдань антикризово-
го управління мають бути розроблені ко-
ротші процедури, які визначають такти-
ку вирішення стратегічних завдань.

Сутність антикризового управління ви-
являється в меті, яка визначається як забез-
печення стійкого положення на ринку і ста-
більно стійких фінансів підприємства при
будь-яких економічних, політичних і со-
ціальних змінах в країні.
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Результати дослідження сутності, змісту та особ-

ливостей антикризового управління переробними
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Таблиця 1. Структура і зміст елементів системи
антикризового управління

Складено автором за матеріалами [1, с. 432; 2, с. 340; 4, с. 512].

Найменування 

елементу 

Зміст елементу системи антикризового 

управління 

1 2 

Аналіз зовнішнього середовища 

і внутрішнього потенціалу 

підприємства 

Аналіз зовнішнього середовища і внутрішнього 

потенціалу конкурентних переваг підприємства 

для вибору стратегії його розвитку на основі 

прогнозування свого фінансового стану 

Попередня діагностика 

кризових ситуацій 

Діагностика причин виникнення кризових 

ситуацій в економіці і фінансах підприємства з 

використанням традиційних методів аналізу 

фінансового стану, інтегральних показників, 

моделі оцінки платоспроможності і системи 

критеріїв для оцінки структури балансу 

Вибір методів фінансового 

оздоровлення підприємства 

Комплексний аналіз фінансово-економічного 

стану підприємства для встановлення чинників, 

що впливають на економічні і фінансові 
показники, виявлення внутрішніх резервів з 

подальшою їх реалізацією 

Бізнес-планування Бізнес-планування фінансового оздоровлення з 

метою розширення комерційної привабливості 

проекту і здійснення оцінки змін в фінансовій 

діяльності свого підприємства і підприємства-

партнера після його реалізації 

Розробка 

процедур фінансового 
оздоровлення 

Розробка процедур фінансового оздоровлення з 

використанням заходів реструктуризації 
підприємства, кредиторської заборгованості, 

процедур економії поточних витрат, 

податкового планування і інвестиційних 

процедур з використанням різних методів їх 

оцінки 

Контроль за проведенням 

процедур фінансового 

оздоровлення 

Збір інформації про фінансовий стан об'єкту за 

допомогою контролю, розтин додаткових 

резервів і можливостей, внесення змін у 

фінансовий план, в організацію фінансового 

менеджменту, здійснення перевірки і облік 

фінансового стану підприємства 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов господарювання постає питан-

ня про необхідність підвищення конкурентноздат-
ності продукції та послуг, ефективності виробництва
на онові впровадження досягнень науково-технічно-
го прогресу та економічної глобалізації бізнесу. Саме
пошук ефективних форм господарювання і управлі-
ння виробничо-господарською діяльністю займає ва-
гоме місце в управлінні підприємством. Функціону-
вання аграрних підприємств в сучасних умовах рин-
кової економіки неможливе без якісного управління
виробничо-господарською діяльністю. Необхідним за
таких умов є налагодження сиситеми організації ви-
робничо-господарської діяльності на підприємствах
та управління нею, що у свою чергу, забезпечувало б
цілеспрямований вплив на формування і розвиток га-
лузі в цілому. Виходячи з цього управління розвит-
ком виробничо-господарської діяльності є важливою
та необхідною умовою стабільного розвитку аграр-
них підприємств в період формування ринкових відно-
син.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему управління підприємством дослі-
джували як класики економічної думки, зокрема
теорії менеджменту, так і сучасні економісти, в тому
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Стаття присвячена теоретичним аспектам виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств та управ-
ління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств: визначено поняття, проаналізовано праці вітчиз-
няних та зарубіжних вчених-економістів. Розкрито зміст основних функцій, принципів, методів та їх взаємозв'язок в
системі управління виробничо-господарською діяльністю.

The article is devoted to theoretical aspects of industrial and economic activity of agricultural enterprises and
management of industrial and economic activity of agricultural enterprises defined the concept analyzes the works of
domestic and foreign scientists-economists. Contents of the basic functions, principles, methods and their interaction in
the system of management of industrial and economic activities.
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числі і вітчизняні. Першою школою теорії менеджмен-
ту була класична наукова школа, в період 90-х років
19 ст. по 20-і рр. 20 ст. Її представниками були Ф. Тей-
лор, М. Вебер, Ф. Гільберт та А. Файоль саме вони є
авторами виробничого менеджменту на основі раці-
ональної організації праці та розробки концепції ра-
ціональної управлінської бюрократії. Інші представ-
ники С. Бір, Р. Люс, Р. Акофф, А. Гольдбергер та Л.
Клейн розробили підходи до вдосконалення управл-
іння підприємством в цілому, які полягали в створенні
універсальних принципів управління, застосування
яких призведе підприємство до успіху.

Вагомий внесок щодо концепцій управління ви-
робничо-господарською діяльністю підприємств вне-
сли вітчизняні вчені, серед яких: І. Блака, О. Кузьмі-
на, А. Наливайка, О. Орлова, В. Стадник, В. Шершнь-
ова, Н. Хрущ, О. Стоянова, А. Большаков, В. Прохня,
Л. Головкова, Г. Семенов та В. Кнорринг. Питання ста-
новлення й розвитку теорії та практики управління
виробничо-господарською діяльністю присвятило
чимало фундаментальних праць відомих зарубіжних
фахівців у цій галузі знань таких, як А. Градов, Б. Кар-
лофф, А. Томсон, М. Портер, У. Шарп, А. Стрікленд,
Р. Дафт, Дж. Еванс, П. Дойль, Р. Кох, А. Стрикланд
та П. Друкер.

Наукові розробки в цій галузі знань відрізняються
широким спектром досліджень. В них визначається


