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СУЧАСНІ МЕТОДИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

 

З кожним днем все більшої актуальності набуває тема антикризового фінансового управління. 

Насамперед, це зумовлено економічною та політичною ситуацією, яка склалася на даний час в нашій країні. 

Наукові дослідження щодо пояснення виникнення та перебігу кризових явищ у функціонуванні та розвитку 

соціально-економічних систем різних економічних рівнів, які створюють теоретичні основи формування 

систем і механізмів антикризового управління, досліджувались у класичних роботах світової наукової 

думки: Дж.М. Кейнса, М.Д. Кондратьєва, К. Маркса, М.І. Туган-Барановського, М. Фрідмена, Й. Шумпетера 

та в сучасних працях вітчизняних і іноземних вчених: І.О. Александрова, В.Г. Бодрова, М.О. Кизима, О.М. 

Ковалюка, В.І. Кошкіна, І.К. Ларіонова, Л.О. Лігоненко, І.Й. Малого, А.С. Музиченко, Г.С. Одінцової, О.Й. 

Пасхавера, О.І. Пушкаря, А.В. Рогового, Л.С. Ситник, О.М. Тридіда, Я.О. Фоміна та ін. 

Антикризове фінансове управління - процес управління фінансово-економічними ризиками та 

фінансовою санацією підприємства з метою профілактики і нейтралізації фінансової кризи та забезпечення 

безперервної діяльності підприємства на основі використання системи специфічних методів та прийомів 

управління фінансами. 

Основною метою антикризового фінансового управління є швидке відновлення платоспроможності та 

фінансової сталості підприємства, що допоможе запобігти банкрутству. 

Безліч країн використовують різноманітні заходи для вдосконалення антикризового фінансового 

управління у сільськогосподарських підприємствах. Розглянемо основні програми які використовують 

сільськогосподарські виробники провідних аграрних країн.  

Детальніше зупинимось на програмі «Agrivi», яка була заснована в 2013 році у Великобританії. Цю 

програму можуть використовувати як малі фермерські господарства так і великі, кооперативи. Понад 1000 

фермерських господарств у 80 країнах вже використовують на 11 мовах. Триває процес підготовки 

програми на українській мові. «Agrivi» є надзвичайно легкою і зручною у користуванні, дає можливість 

переглядати всі дії, які повинен виконувати менеджер. Програма «Agrivi» дозволяє завдяки внесених даних 

збільшити ефективність управління сільськогосподарських площ, організовувати дії менеджера, 

відслідковувати за фінансами підприємства, здійснювати моніторинг погоди, аналізувати усі процеси і 

явища а також планувати. 

Ефективною є також програма «Agrinavia», яка допомагає скоротити витрати, підвищити ефективність і 

сприяти обміну даних для точного ведення сільського господарства, а саме галузі рослинництва. 

«iAgri Online» – це програма, яка надає можливості фермерам  ефективно управляти їхнім бізнесом. 

Програма являє собою касову книгу, в котрій відображаються усі фінансові записи проведені на 

підприємстві. 

Вище перелічені програми дозволять сільськогосподарським підприємствам України підвищити 

ефективність антикризового управління, що в свою чергу підвищить їх прибутковість. 

Здійснюючи антикризове фінансове управління підприємством необхідно системно аналізувати усі 

чинники внутрішнього і зовнішнього середовища, роблячи акцент та інноваційну складову, що в свою чергу 

обумовлено стрімким інноваційним розвитком усіх сфер господарської діяльності та загостренням 

конкурентної боротьби на ринках товарів і послуг.  

Підсумовуючи, можна сказати, що ефективність антикризового фінансового управління визначається 

передусім рівнем антикризової готовності підприємства, якістю його стратегічного планування, 

професійністю дій керівництва. 

 


