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It has been found out that the activity of agricultural entities is caused by a number of financial complications due to the inability to respond in time to political 
events, economic and financial reforms, low solvency, low competitiveness, inefficient use of financial resources, lack of liquid collateral, inflationary pro-
cesses, etc. leads to crisis phenomena. It has been established that it is possible to achieve the required result at minimal cost based on the preparation of 
a special system of crisis management, namely organizational-and-information support of crisis management of agricultural entities. It has been determined 
that crisis management is to ensure a stable state in the market, prevent crisis phenomena, and to overcome the crisis in the economic system by timely 
and correct assessment of the financial condition of the business entity that will help to prevent bankruptcy and prepare a strategy to improve its efficiency. 
The process of constant systematic application of relevant informative indicators to analyze, plan and prepare the necessary operational management 
decisions on the activities of agricultural entities allows preventing the emergence of crisis phenomena. It has been noted that the specifics of the crisis 
management of agricultural entities is that most of them need not only crisis management, but also a fundamental change in the management system. 
Nowadays, it is necessary to identify the basics of early detection, the timely overcoming of the financial crisis and the development of an adequate anti-
crisis program of agricultural entities. It has been suggested to determine the effectiveness of organizational-and-information support of crisis management 
of agricultural entities on a qualitatively new multidimensional platform, taking into account the specifics of their functioning and information, communication 
and competence capabilities in a certain time interval and to determine preventive tactical decisions and measures and strategic horizons of activity. It has 
been suggested to use the Altman index to predict financial instability. It is necessary to combine the interests of both public authorities and the agricultural 
entity for anti-crisis management to be efficient.
Key words: crisis management, agricultural entity, financial crisis, efficiency, financial management, organizational-and-information support.
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У статті розглянуто основні причини 
фінансової кризи в агроформуваннях. Вста-
новлено, що оцінка результативності 
організаційно-інформаційного забезпечення 
антикризового управління агроформуван-
нями має бути сформована відповідно до 
мети, поставлених завдань і досягнутих 
результатів за відповідний період. Визна-
чено, що особливе місце в антикризовому 
управлінні належить фінансовому менедж-
менту, який включає сукупність принципів 
і методів розроблення та реалізації відпо-
відних управлінських рішень стосовно фор-
мування вхідних та використання вихідних 
фінансових потоків для отримання пози-
тивного фінансового результату. Виявлено 
необхідність ідентифікації основ перед-
часного виявлення, своєчасного подолання 
фінансової кризи та розроблення адекват-
ної антикризової програми агроформувань. 
Запропоновано для прогнозування фінансо-
вої нестабільності використовувати індекс 
Альтмана. Для ефективності антикри-
зового управління необхідним є поєднання 
інтересів як державних органів управління, 
так і самого суб’єкта.
Ключові слова: антикризове управління, 
агроформування, фінансова криза, резуль-
тативність, фінансовий менеджмент, орга-
нізаційно-інформаційне забезпечення.

В статье рассмотрены основные причины 
финансового кризиса в агроформирова-

ниях. Установлено, что оценка резуль-
тативности организационно-информа-
ционного обеспечения антикризисного 
управления агроформированиями должна 
быть сформирована в соответствии с 
целями, поставленными задачами за соот-
ветствующий период. Определено, что 
особое место в антикризисном управлении 
принадлежит финансовому менеджменту, 
который включает совокупность принци-
пов и методов разработки и реализации 
соответствующих управленческих реше-
ний относительно формирования входных 
и использования выходных финансовых 
потоков для получения положительного 
финансового результата. Выявлена необ-
ходимость идентификации основ пре-
ждевременного выявления, своевремен-
ного преодоления финансового кризиса и 
разработки адекватной антикризисной 
программы агроформирований. Предло-
жено для прогнозирования финансовой 
нестабильности использовать индекс 
Альтмана. Для эффективности антикри-
зисного управления необходимо сочетание 
интересов как государственных органов 
управления, так и самого субъекта.
Ключевые слова: антикризисное управ-
ление, агроформирования, финансовый 
кризис, результативность, финансовый 
менеджмент, организационно-информаци-
онное обеспечение.

Постановка проблеми. Діяльність агроформу-
вань супроводжується низкою фінансових усклад-
нень через нездатність своєчасного реагування на 
політичні події, економічні та фінансові реформи, 
низьку платоспроможність, низький рівень конку-
рентоспроможності, неефективне використання 
фінансових ресурсів, відсутність ліквідної застави, 
інфляційні процеси тощо, що призводить до кри-
зових явищ. І тому фінансова криза стає осно-
вною причиною банкрутства господарюючого 

суб’єкта будь-якої організаційно-правової форми 
власності, а в аграрному секторі ще й негативно 
позначається на соціально-економічному стано-
вищі сільського населення. Саме тому на сучас-
ному етапі для ефективного функціонування агро-
формувань необхідним є своєчасне проведення 
управлінських заходів, спрямованих на діагнос-
тику, попередження, профілактику, ліквідацію 
кризових явищ і нейтралізацію дії кризи, а також 
визначення антикризових заходів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання організаційно-інформаційного забезпе-
чення антикризового управління агроформуван-
нями завжди було в полі зору зарубіжних і україн-
ських науковців. Так, у різних площинах ці питання 
досліджували І. Брижань [1], Н. Височанська [2], 
Я. Гринчишин [2], О. Гудзь [3], М. Дем'яненко [4], 
Л. Лігоненко [5], А. Мазаракі [6], П. Стецюк [7] та інші. 
Наукові розвідки переважно присвячені або теорії і 
методології антикризового управління, або ж прак-
тичним аспектам проблеми агроформувань. Проте 
теоретичні засади створення раціонально функ-
ціонуючої та ефективної системи антикризового 
управління роботою агроформувань з урахуванням 
специфіки діяльності не розкриті повною мірою.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є розгляд теоретичних і методичних підходів та 
розроблення практичних рекомендацій щодо удо-
сконалення оцінки ефективності організаційно-
інформаційного забезпечення антикризового 
управління агроформуваннями в усьому комплексі 
його проблем. При цьому визначена необхідність 
створення системи антикризового управління 
в діяльності агроформувань на основі поєднання 
інтересів як державних органів управління, так і 
самого суб’єкта. Теоретичним і методологічним 
підґрунтям стали фундаментальні основи сучас-
ної економічної науки, наукові праці вітчизняних 
та зарубіжних учених із цієї проблематики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Концептуальні аспекти аграрної політики 

встановлюють провідну позицію та місце агрофор-
мувань у забезпеченні найважливіших стратегіч-
них перспектив країни. Проте неврегульованість 
міжгалузевих відносин, непослідовне та несво-
єчасне законодавче забезпечення, відсутність 
відповідних механізмів регулювання, некомплек-
сне розв’язання проблем та не досить відпра-
цьовані правила функціонування агроформувань 
на аграрному ринку не дають очікуваного росту 
ефективності їхньої діяльності.

На основі підготовки спеціальної системи 
менеджменту кризових ситуацій, а саме органі-
заційно-інформаційного забезпечення антикри-
зового управління агроформуваннями, можливе 
досягнення необхідного результату за мінімаль-
них витрат. Антикризове управління нині є одним 
з найбільш розповсюджених термінів серед нау-
ковців та практиків.

Проте серед науковців немає єдиної думки 
щодо трактування дефініції «антикризове управ-
ління» (табл. 1). Більшість фахівців вважає анти-
кризове управління фінансовим процесом, який 
пов'язаний напряму із погашенням заборгованос-
тей. Інші – діяльністю керівництва та персоналу 
підприємства в умовах банкрутства.

Таким чином, антикризове управління поля-
гає у забезпеченні в економічній системі ста-
більного стану на ринку, запобіганні кризовим 
явищам та подоланні кризи за рахунок вчасної і 
правильної оцінки фінансового стану господарю-
ючого суб’єкта, що дасть можливість запобігти 

Таблиця 1
Наукові підходи щодо трактування дефініції «антикризове управління»

Автор Визначення
Височанська Н.В., 

Гринчишин Я.М. [2, с. 248] Визначають антикризове фінансове управління як забезпечення фінансової стійкості

Лігоненко Л.О. [5]

Визначає як економічний вплив відповідних управлінських структур через мотивування 
працівників і стимулювання ринку на підвищення ефективності виробничої діяльності 
господарюючого суб’єкта з метою підвищення його адаптаційних можливостей щодо 
подолання кризових явищ з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх резервів

Іващук В. [8]

Характеризує як самостійний вид професійної діяльності, спрямований на запобігання 
кризовим явищам та подолання їх у діяльності підприємства на підставі раціонального 
використання наявних ресурсів і потенціалу виживання, мінімізації матеріальних та 
фінансових витрат шляхом застосування відповідних втрат, принципів та методів 
роботи

Шершньова З.,  
Багацький В.,  

Гетманцева Н. [9]

Формулюють як управління, спрямоване на виявлення ознак кризових явищ та 
створення відповідних передумов для їх своєчасного послаблення, подолання, для 
забезпечення життєдіяльності суб’єкта господарювання, недопущення ситуації його 
банкрутства тощо

Телін С. [10]
Визначає як постійно організоване управління, спрямоване на виявлення та усунення 
кризових явищ за допомогою механізму управління, який включає сукупність цілей, 
методів, принципів, завдань

Бланк І.

Під антикризовим управлінням розуміє постійно діючий процес виявлення ознак 
кризових явищ та реалізацію генерального плану недопущення поширення кризових 
явищ і стагнації розвитку підприємства, який здійснюється протягом усього періоду 
його функціонування

Ситник Л. [11]

Розглядає антикризове управління як здатність розробляти оптимальні шляхи виходу 
з кризової ситуації, визначати пріоритетні цінності підприємства в умовах кризи, 
координувати діяльність підприємства та його працівників до передбачення кризи, 
добиватися ефективності їхньої праці в екстремальних умовах
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банкрутству та підготувати стратегію з метою під-
вищення ефективності його функціонування. 

Організаційно-інформаційне забезпечення 
відіграє досить суттєву роль у системі антикри-
зового управління агроформуваннями. Процес 
постійного планомірного застосування відповід-
них інформативних показників для проведення 
аналізу, планування та підготовки необхідних 
оперативних управлінських рішень щодо діяль-
ності агроформувань дає змогу запобігти виник-
ненню кризових явищ. Показники формуються 
за рахунок як зовнішніх, так і внутрішніх джерел 
інформації (рис. 1).

Варто зазначити, що особливе місце в цьому 
механізмі належить фінансовому менеджменту, 
який складається зі стратегічних і тактичних планів 
фінансового забезпечення та базується на специ-
фічному наборі фінансових інструментів. У загаль-
ному вигляді система фінансового менеджменту 
агроформувань включає сукупність принципів і 
методів розроблення та реалізації відповідних 
управлінських рішень стосовно формування вхід-
них та використання вихідних фінансових потоків 
задля позитивного фінансового результату.

Варто зазначити, що специфіка антикризового 
управління агроформуваннями полягає у тому, що 
більшість із них мають потребу не лише в анти-
кризовому управлінні, а й у докорінних змінах сис-
теми управління.

У своїй діяльності більшість агроформувань 
в Україні зазнали збитковості саме через від-
сутність своєчасного та повного інформаційного 
забезпечення. Більшість підприємств, у яких вже 
виникла потреба введення антикризового управ-
ління, в реальному житті зазвичай ігнорують 

основні його принципи та впроваджують його 
лише формально. 

Оцінка ефективності та результативності орга-
нізаційно-інформаційного забезпечення антикри-
зового управління агроформуваннями має бути 
сформована відповідно до мети, поставлених 
завдань і досягнутих результатів за відповідний 
період. Тобто результативність організаційно-
інформаційного забезпечення антикризового 
управління агроформуваннями доцільно визна-
чати на якісно новій мультивимірній платформі 
з урахуванням специфіки функціонування агро-
формувань та їхніх інформаційних, комунікаційних 
і компетентнісних можливостей у певному часо-
вому інтервалі. Необхідно визначати превентивні, 
тактичні рішення і заходи та стратегічні горизонти 
діяльності. Відповідно до цих положень потрібно 
формувати і систему критеріїв, індикаторів і вимір-
ників результативності організаційно-інформа-
ційного забезпечення антикризового управління 
агроформуваннями [12].

Нині організаційно-інформаційне забезпечення 
антикризового управління постає як необхідний 
регулюючий процес в агроформуванні, що дасть 
змогу покращити результати діяльності та стати 
конкурентоспроможним на ринку, охоплюючи 
основні аспекти, які розглядаються у різній послі-
довності залежно від соціальних, економічних 
особливостей та фінансового стану.

Отже, питання інформаційно-організаційного 
забезпечення антикризового управління і шляхи 
його покращення постають перед будь-яким під-
приємством, у тому числі і перед агроформуван-
ням, та потребують оперативного роз’яснення. 
Саме тому виникає необхідність у створенні 
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показники

Показники фондового і 
грошового ринку

Показники, що 
характеризують 

діяльність контрагентів
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Рис. 1. Джерела організаційно-інформаційного забезпечення агроформувань
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універсального підходу до антикризового управ-
ління з урахуванням індивідуальних особливостей, 
який ґрунтується на об’єктивних закономірностях 
функціонування відповідно до правової бази, вра-
ховуючи вплив внутрішніх та зовнішніх чинників.

Прогнозувати фінансову нестабільність, щоб 
уникнути санації, є надзвичайно особливим умін-
ням. Професор Нью-Йоркського університету 
Е. Альтман розробив алгоритм розрахунку індексу 
кредитоспроможності (індекс (модель) Альтмана), 
який відображає достатній рівень надійності 
прогнозу. Індекс Альтмана «Z» розраховується 
за формулою: 

Z = 1.2K1+ 1.4K2 + 3.3K3 + 0.6K4 + 0.99K5,
де 1,2; 1,4; 3,3; 0,6 і 0,99 – коефіцієнти регресії, 

що характеризують міру впливу на індекс «Z»; 
К1 – відношення оборотного капіталу до сукуп-

них активів; 
К2 – відношення чистого прибутку до сукупних 

активів; 
К3 – відношення фінансового результату до 

оподаткування до сукупних активів; 
К4 – співвідношення між власним і залученим 

капіталом; 
К5 – відношення чистого доходу (виручки) від 

реалізації продукції до сукупних активів 
Якщо Z < 1,8 – можливість банкрутства дуже 

висока («червона» зона); Z = від 1,8 до 2,6 – імо-
вірність висока («сіра» зона); Z = від 2,61 до 2,9 – 
можливість досить ймовірна; Z = від 2,9 і вище – 
дуже низька ймовірність («зелена» зона) [13].

З достатньою вірогідністю за допомогою цієї 
моделі можна визначити, хто серед суб’єктів гос-
подарювання може бути потенційним банкрутом. 

Розглянуте вище вказує на необхідність іден-
тифікації основ передчасного виявлення, своєчас-
ного подолання фінансової кризи та розроблення 
адекватної антикризової програми агроформувань. 
У звичайних умовах господарювання ця система є 
інструментом контролю фінансового стану, а під 
час фінансової кризи – сигналізує про виникнення 
загрози та рекомендує вибір адаптованих до агро-
формування заходів антикризового управління.

На рівні агроформування антикризове управ-
ління складається із сукупності взаємопов'язаних і 
взаємозалежних організаційно-виробничих струк-
тур, провадиться керівництвом на основі страте-
гічної програми його розвитку та враховує взаємо-
залежність горизонтальних і вертикальних зв'язків 
підрозділів, що забезпечують досягнення мети.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, узагальнення результатів аналізу 
теорії організаційно-інформаційного забезпечення 
антикризового управління агроформуваннями 
дало змогу встановити, що цей механізм запобігає 
кризовим явищам, є основою подолання кризи за 

рахунок своєчасної поінформованості та дає змогу 
підготувати стратегію з метою підвищення ефек-
тивності функціонування суб’єкта. Аргументовано, 
що специфіка антикризового управління агро-
формуваннями вимагає в окремих випадках не 
лише антикризового управління, а й докорінних 
змін системи управління. Показано, що антикри-
зова програма може виступати й  інструментом 
контролю фінансового стану, й інформатором про 
виникнення загрози. Для успішного подолання 
фінансової кризи в агроформуваннях необхідне 
поєднання інтересів як державних органів управ-
ління, так і самого суб’єкта.
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