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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах сьогодення вітчизняні 
сільськогосподарські підприємства змушені 
функціонувати в кризовому середовищі, у 
результаті цього часто виникає неплато-
спроможність, що за умов неприйняття від-
повідних управлінських рішень приведе до 
банкрутства. У сьогоднішніх умовах господа-
рювання сільськогосподарських підприємств 
питання банкрутства набуває все більшої 
актуальності, адже воно є джерелом нега-
тивних наслідків як для окремого підприєм-
ства, так і для економіки загалом. Виникнення 
ознак неплатоспроможності на сільськогос-
подарських підприємствах зумовлює необ-
хідність розробки системи дієвих заходів, які 

покликані підвищити платоспроможність сіль-
ськогосподарського підприємства та уник-
нути процедури банкрутства. Вищенаведене 
викликає наукову зацікавленість та зумовлює 
вибір тематики дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним основам сутності економічного 
оздоровлення, економічної безпеки та при-
чинам виникнення неплатоспроможності сіль-
ськогосподарських підприємств присвятили 
свої праці такі наковці, як О.О. Терещенко, 
А.М. Бичко, Д.В. Палій, А.В. Череп, Н.І. Дем-
чук, О.В. Демченко, І.І. Туболець, В. Байцим 
та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Діяльність сільськогос-
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подарських підприємств України на сучасному 
етапі кризових перетворень характеризується 
невизначеністю господарського середовища 
та зумовлює важливість запровадження новіт-
ніх напрямів та інструментів для подолання 
неплатоспроможності, що виникає. Врахо-
вуючи вищенаведене, доцільно зауважити, 
що проведення економічного оздоровлення 
неплатоспроможних сільськогосподарських 
підприємств із метою відновлення платоспро-
можності набуває особливої актуальності.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є визначення 
сутності економічного оздоровлення сільсько-
господарських підприємств та формулювання 
основних цілей і напрямів його проведення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Діяльність сільськогосподарських 
підприємств має певну специфіку та харак-
теризується залежністю від зовнішніх джерел 
фінансування, зумовленою часовим проміж-
ком між надходженням виручки від реалізації 
продукції та витратами на виробництво сіль-
ськогосподарської продукції впродовж року; 
недостатністю власних джерел фінансування 
у зв’язку з іммобілізацією фінансових ресурсів, 
спрямованих на створення сезонних понад-
нормативних виробничих запасів, необхід-
них для забезпечення процесу виробництва; 
прямою залежністю формування фінансових 
результатів від природно-кліматичних умов; 
обмеженим доступом до кредитних ресурсів 
на ринку кредитних послуг за умов кризових 
явищ та кредитної рестрикції [1, с. 145].

О.О. Терещенко наголошує на тому, що 
важливим компонентом процесу оздоров-
лення підприємства є координація та контр-
оль за якістю реалізації запланованих захо-
дів. Менеджмент підприємств має своєчасно 
виявляти та використовувати нові санаційні 
резерви, а також приймати об’єктивні квалі-
фіковані рішення для подолання можливих 
перешкод у здійсненні оздоровчих заходів 
[2, с. 311].

Більшість сільськогосподарських підпри-
ємств так чи інакше зазнають впливу кризових 
явищ, економічних та фінансових труднощів, 
які в подальшому можуть привести до виник-
нення неплатоспроможності. Для сільськогос-
подарських підприємств, які не адаптувалися 
до господарської діяльності в кризових умо-
вах, існує загроза банкрутства. Щоб усунути 
неплатоспроможність та уникнути банкрут-
ства, сільськогосподарським підприємствам 
необхідно провести заходи антикризового 
управління – економічне оздоровлення.

Науковці Н.І Демчук та І.І. Туболець наго-
лошують на тому, що збитковість вітчизня-
них сільськогосподарських підприємств ука-
зує на необхідність проходження процедури 
оздоровлення. В іншому разі вони будуть не 
в змозі погасити заборгованості самостійно 
[3, с. 79].

У вітчизняній науковій літературі теорія еко-
номічного оздоровлення сільськогосподар-
ських підприємств не знайшла достатнього 
висвітлення. Більшість науковців розгляда-
ють фінансове оздоровлення як інструмент 
виходу із кризового становища.

На наш погляд, економічне оздоровлення – 
ширше поняття, ніж фінансове оздоровлення 
(санація), оскільки останнє проводиться у разі 
порушення провадження у справі про бан-
крутство. Економічне оздоровлення доцільно 
застосовувати на всіх стадіях життєвого циклу 
сільськогосподарського підприємства.

Вчений Д.В. Палій стверджує, що еконо-
мічне оздоровлення сільськогосподарських 
підприємств – це процес, який виконується 
державою і внутрішнім менеджментом сіль-
ськогосподарського підприємства з метою 
подолання кризи платоспроможності та під-
вищення потенціалу ефективного розвитку 
виробничо-господарського потенціалу підпри-
ємства [4, с. 21].

А.М. Бричко пояснює сутність економіч-
ного оздоровлення сільськогосподарських 
підприємств як комплекс заходів, що спря-
мовані на виведення підприємства із кризо-
вого стану, відновлення стабільності в його 
роботі, потенційне розширення виробництва, 
загальне підвищення ефективності фінансо-
вого менеджменту та маркетингу. При цьому 
участь держави та адміністрації підприємства 
у здійсненні всіх процесів є взаємопов’язаною 
та рівнозначною[5, с. 215 ].

Економічне оздоровлення сільськогоспо-
дарських підприємств – це процес запрова-
дження системи заходів зі зниження витрат 
і ризиків, спрямованих на усунення неплато-
спроможності, відновлення фінансової стій-
кості та забезпечення економічної рівноваги 
на тривалий період [6].

Науковець О.В. Демченко [7] розглядає 
загальну структурно-логічну схему фінансо-
вого оздоровлення сільськогосподарських 
підприємств, яка нами використана і адап-
тована для економічного оздоровлення сіль-
ськогосподарських підприємств (рис. 1).

На рисунку зазначено причини виникнення 
неплатоспроможності, вони частково пере-
кликаються із причинами нестійкого фінан-
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сового стану сільськогосподарських підпри-
ємств, що наводить О.В. Демченко.

Ціль економічного оздоровлення відрізня-
ється від фінансового оздоровлення і полягає 
у покращенні економічного стану сільськогос-
подарських підприємств та запобіганні бан-
крутства.

Нами було розділено напрями економіч-
ного оздоровлення на внутрішні і зовнішні. 

Після оцінки економічного становища керів-
ництво сільськогосподарських підприємств 
повинно самостійно приймати рішення щодо 
вибору напряму економічного оздоровлення 
у процесі формування, використання і розпо-
ділу ресурсів.

Аналізуючи рисунок 1, зауважимо, що 
виникнення неплатоспроможності у сільсько-
господарських підприємствах зумовлено низ-
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Рис. 1. Структурно-логічна схема економічного оздоровлення 
сільськогосподарських підприємств

Джерело: удосконалено автором на основі [7] 
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кою причин, які можна поділити на зовнішні і 
внутрішні. 

Розподіл причин виникнення неплатоспро-
можності сільськогосподарських підприємств 
на зовнішні та внутрішні дає змогу встановити 
основні напрями щодо відновлення плато-
спроможності суб’єктів господарювання.

Внутрішні чинники відіграють важливу роль 
в економічному оздоровленні сільськогоспо-
дарських підприємств, які залежать від управ-
лінської діяльності. До основних внутрішніх 
чинників належать ефективне використання 
фінансових ресурсів, пошук резервів для від-
новлення платоспроможності. 

Зовнішні чинники також необхідні для еконо-
мічного оздоровлення сільськогосподарських 
підприємств і являють собою державну під-
тримку сільськогосподарських товаровиробни-
ків. Кредитна і бюджетна підтримки є суттєвими 
напрямами економічного оздоровлення сіль-
ськогосподарських підприємств, вони належать 
до зовнішніх факторів впливу на усунення при-
чин виникнення неплатоспроможності. 

Висновки з цього дослідження. Прове-
дене дослідження доводить те, що економічне 
оздоровлення сільськогосподарських підпри-
ємств є ширшим поняттям, ніж відновлення їх 
платоспроможності. У тих сільськогосподар-
ських підприємствах, де відновити платоспро-
можність неможливо, необхідно налагодити 
механізми передачі залишків ресурсів іншим 
користувачам з метою відновлення виробни-
цтва на території, де функціонувало неплато-
спроможне підприємство.

Вчасне та раціональне використання 
наявних оздоровчих процедур дасть змогу 
уникнути значних втрат у фінансово-еконо-
мічній діяльності, зміцнюватиме конкурентні 
позиції підприємств. Із цією метою необхідно 
удосконалювати українське законодавство, 
застосовуючи зарубіжний досвід та врахову-
ючи особливості вітчизняної економіки. Це 
дасть змогу вчасно зреагувати на проблеми, 
що виникають у діяльності сільськогосподар-
ських підприємств, та уникнути негативних 
наслідків [8, с. 214].
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