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требует усиленного внимания, поскольку поощре- 
ние регионов с активной налогово-бюджетной по- 
зицией и поддержка их со сторони федерального 
центра, будет стимулировать остальньїе регионьї, 
зависящие от трансфертов и дотаций, к повьішению 
зффективности работьі с собственной налоговой 
базой.

Таким образом, для создания основ механизма 
повьішения налоговой независимости и зффектив
ности территориальньїх бюджетов необходимо:

-  снизить чрезмерную централизацию финан- 
совьіх ресурсов федерального бюджети посред- 
ством передачи субьектам РФ права на админи- 
стрирование собственньїх доходов;

-  установить на законодательном уровне рас- 
ширенньїй перечень региональньїх и местньїх нало- 
гов, а также закрепить за регионами дополнитель- 
ньіе доходньїе источники;

-  разработать механизм обеспечивающий про-

зрачность и ясность порядки осуществления меж- 
бюджетньїх трансфертов.

Считаем, что увеличение налоговьіх полномо- 
чий субьектов РФ позволитучитьівать особенности 
регионов при реализации налоговой политики и по- 
вьісит роль налогов в развитии их бюджетной си
стеми, на основе сочетания принципов самостоя- 
тельности и единства интересов бюджетов всех 
уровней.
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Анотація
В останні роки в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансово нестій

ких та збиткових підприємств, які проходять стадію кризового стану і гостро відчувають загрозу банкрут
ству. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають питання антикризового управління, серед яких 
важливе місце посідає управління фінансовою санацією.

Abstract
In recent years, there has been a steady tendency in Ukraine to increase the number of unstable and unprofit

able enterprises that go through the stage of crisis and acutely feel the threat of bankruptcy. In this regard, issues 
related to crisis management are becoming especially relevant, among which the important is the management of 
financial rehabilitation.
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Постановка проблеми. Антикризове управ
ління є частиною загальної стратегії розвитку будь 
якого господарюючого суб’єкта. Результатом 
успішного антикризового управління має стати по
долання кризових явищ на підприємстві, розробка 
заходів, спроможних попередити і запобігти 
банкрутству. У цих умовах особливої гостроти

набуває необхідність розвитку підприємницької ак
тивності, удосконалення організаційних і структур
них відносин, перегляду застарілих командних еко
номічних зв'язків і методів управління, спрямова
них на споживача з метою досягнення кінцевого 
результату, яким є прибуток. Практичне розв'я
зання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпе
чення нормальної роботи підприємства, не тільки
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сьогодні, але й у перспективі, залежить від ро
зробки та умілого використання заходів з фінансо
вого оздоровлення підприємства. Антикризове 
управління може здійснюватися за допомогою пев
них процедур, що включають реструктуризацію, 
санацію, банкрутство і внутрішній антикризовий 
менеджмент. Пошук ефективних шляхів за
побігання банкрутству та використання фінансової 
санації з метою оздоровлення фінансового стану 
підприємства у сучасних умовах набуває особливої 
актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те
оретичні і практичні аспекти антикризового управ
ління як процесу попередження та виведення підп
риємств із кризового стану були представлені в до
слідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених таких 
як: Базаров Г.З., Бланк І.А., Грязнова А.Г., Іванов 
Г.П., Ковальов В.В., Лігоненко Л.О., Мартиненко 
В.П., Салига, С.Я., Шеремет А.Д. та ін. Відзнача
ючи напрацювання авторів щодо визначення місця 
антикризового управління у сучасній економічній 
системі країни, доцільним є продовження дослі
джень відносно посилення використання інструме
нтів антикризового управління в сучасних умовах 
глобалізації фінансових відносин на рівні галузі та 
господарюючих суб’єктів.

Метою статті є розкриття сучасних підходів 
до функціонування механізму антикризового уп
равління на рівні господарюючого суб’єкта та ви
значення напрямів підвищення його дієвості із вра
хуванням тенденцій розвитку галузі.

Виклад основного матеріалу. Санація є про
цедурою антикризового управління і розглядається 
більшістю вітчизняних вчених в контексті банкрут
ства підприємств як один із засобів відновлення 
платоспроможності і недопущення його ліквідації. 
Як свідчать дослідження, найбільш поширеним ви
значенням категорії «санація» є таке, що характери
зує це явище як комплекс послідовних, взаємо
пов’язаних заходів фінансово-економічного, право
вого, організаційного, виробничо-технічного та 
соціального характеру, спрямованих відновити 
платоспроможність підприємства і попередити 
його банкрутство [1; 3, ст. 50].

Авторами розглядаються процеси санації на 
прикладі підприємства молочної галузі. В Україні 
на протязі багатьох років в молочній галузі спо
стерігаються кризові явища, які супроводжуються 
падінням обсягів виробництва молока та молоко- 
продуктів, низьким рівнем прибутковості 
підприємств, скороченням дійного стада. Процеси 
санації в системі антикризового управління молоч
ною галуззю включають послідовні, взаємозабезпе- 
чуючі заходи, які у статті досліджуються на при
кладі підприємства ПАТ «Пирятинський сирза- 
вод».

В економічній літературі розглядають різні 
види та групи санаційних заходів, основні із них ви
користовуються авторами для характеристики 
підприємства ПАТ «Пирятинський сирзавод»:

1) організаційно-економічні -  санаційні за
ходи, що здійснюється шляхом збільшення обсягів

виручки від реалізації молочної продукції, скоро
ченням витрат на підприємстві, проведення реор
ганізації та інших заходів, які віднесені до ор
ганізаційно-економічних;

2) виробничо-технічні -  заходи, які передбача
ють суттєві зміни у виробничій програмі підприєм
ства і супроводжується фінансовими заходами -  ін
вестиційними вкладеннями або кредитами, без яких 
неможливо реорганізувати підприємство;

3) соціальні -  спрямовані на якісні і кількісні 
кадрові зміни на підприємстві, на удосконалення 
служби маркетингу, розробку та втілення ефектив
ної системи антикризового управління;

4) фінансові -  здійснюється шляхом фінансо
вої реструктуризації звітності підприємства, яка 
відбувається за двома напрямками: реструктуриза
ція пасивів і реструктуризація активів.

Під час проведення фінансової санації 
підприємства науковці виділяють три основні 
функціональні блоки [2, ст. 24], які доцільно вико
ристати і підприємствам вітчизняної молочної га
лузі:

1) розробка плану санації -  передбачає процес 
послідовних дій, які спроможні привести в діїо 
оздоровчі заходи;

2) санаційний аудит -  це перевірка фінансової 
звітності та іншої облікової та економічної інфор
мації неплатоспроможного підприємства з метою 
оцінки його фінансового стану, глибини фінансової 
кризи та визначення санаційної спроможності;

3) менеджмент санації -  це процес втілення 
умілого і ефективного управління на підприємстві. 
У Великобританії, наприклад, щорічно з 60 тисяч 
порушених справ про банкрутство близько 90% 
закінчується зміною керівництва [2, ст. 22]. У рам
ках фінансового оздоровлення менеджмент санації 
вважають одним із основних заходів.

На основі визначених функціональних блоків 
розробляють етапи і порядок проведення фінансо
вої санації, а також формують фінансовий ме
ханізм, який включає сукупність форм, методів, 
дій, за допомогою яких реалізується головна мета 
санації та її проміжні завдання.

Мета санації конкретизована в довго
терміновій і короткотерміновій перспективі -  
відновлення платоспроможності та досягнення 
прибутковості в майбутньому. Цілі конкретизують 
результати мети і пов’язані з основними показни
ками діяльності, асортиментом продукції та її 
якістю, споживачами продукції, сферою діяльності 
підприємства. Фінансовий механізм санації 
обов’язково супроводжується нормативним, право
вим та інформаційним забезпеченням, що включає 
особливості галузі, взаємодію з місцевими орга
нами влади, методичні рекомендації щодо визна
чення санаційної спроможності, звітність 
підприємства, постанови Кабінету Міністрів тощо.

У молочній галузі, на думку авторів, функціо
нальними підсистемами фінансового механізму са
нації є методи, які використовують у фінансовій 
діяльності підприємств: планування (складання 
плану санації), аналіз (оцінка результату санації),
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інвестування, кредитування, регулювання, які є ме
тодами безпосередньої реалізації санації; а фінан
совими важелями є прибуток, податки, кредити 
(відсоткові ставки), амортизаційні відрахування, 
пільги, оренда, факторинг, фінансове стимулю
вання тощо.

Між елементами фінансового механізму сана
ції та її видами і формами існує тісний 
взаємозв’язок. Наприклад, такий метод як кредиту
вання тісно пов'язаний з важелями механізму сана
ції -  кредитами і ставками за ними, а способами ре
алізації санації при таких методах може бути: викуп 
паїв акцій у власників з метою їх наступного обміну 
на боргові вимоги, здача в оренду майна, списання 
заборгованості, надання санаційних кредитів, ре
структуризація наявної заборгованості тощо. Якщо

використовувати такий метод фінансового ме
ханізму як облік, формою санації може бути санація 
балансу, а важелем -  санаційний прибуток. Під час 
використання цих складових способом реалізації 
санації є зменшення статутного капіталу.

Впровадження в дно фінансового механізму 
санації можливе лише за умови узгодженості та 
взаємодії всіх елементів.

Узагальнюючими показниками фінансово-еко
номічної діяльності будь-якого господарюючого 
суб’єкта є прибуток і витрати, а показником, що 
відображає ступінь прибутковості господарської 
діяльності є рентабельність.

Крім санації, важливим елементом програми 
антикризового управління є реструктуризація, яка 
проводиться на основі аналізу доходів і витрат 
підприємства (таблиця 1).

Табл. 1
Оцінка доходів і витрат ТОВ «Пирятинський сирзавод» на протязі 2017-2018 років, тис, грн

Статті доходів і витрат 2017 Питома 
вага, %

2018 Питома 
вага, %

Відхилення 
тис. грн

Доходи
Чистий дохід від реалізації про
дукції (товарів, робіт, послуг)

1520951 98,45 1616516 99,11 95565

Інші операційні доходи 17345 1,12 12996 0,79 -4349
Інші фінансові доходи 1774 0,12 1429 0,09 -345
Інші доходи 4960 0,31 137 0,00 -4823
Разом доходів 1545030 100,0 1631078 100,0 86048

Витрати
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

1284651 88,68 1456698 88,44 172047

Адміністративні витрати 15642 1,09 17734 1,08 2092
Витрати на збут 99563 6,87 127211 7,72 27648
Інші операційні витрати 11484 0,79 29243 1,78 17759
Фінансові витрати 10932 0,75 16171 0,98 5239
Інші витрати 5056 0,35 27 0,00 -5029
Податок на прибуток 21299 1,47 - -

Разом витрат 1448627 100,0 1647084 100,0 198457
Розраховано авторами за джерелами [4; 6]

Дані таблиці 1 свідчать про загальне зростання 
доходів і витрат на протязі 2017-2018 років. Доходи 
зросли на 86048 тис. грн за рахунок зростання чи
стого доходу від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) на 95565 тис. грн. У доходах у 2018 
році найбільшу частку становить чистий дохід від 
реалізації продукції -  99,45%.

Витрати за аналізуємий період збільшились на 
198457 тис.грн за рахунок собівартості реалізованої 
продукції, яка зросла на 172047 тис. грн, що є нега

тивним показником у роботі підприємства. У струк
турі витрат у 2018 році саме собівартість займає 
найбільшу нішу -  88,44%. Перевищення загальної 
суми витрат над загальною сумою доходів є нега
тивним показником у роботі підприємства оскільки 
не забезпечує чистого фінансового результату -  
прибутку.

З метою виявлення ознак кризи та розробки са
наційних заходів проведемо аналіз рентабельності 
ТОВ «Пирятинський сирзавод».
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Аналіз рентабельності TOB «Пирятинський сирзавод»

Показник 2016 2017 2018
Відхилення

2017-2016 2018-
2016

Витратні показники рентабельності
Рентабельність продукції 18,35 18,39 10,97 0,04 -7,38
Рентабельність операційної діяльності 13,11 8,96 збиток -4,15 -

Рентабельність витрат 9,96 8,65 0,93 -1,31 -9,03
Дохідні показники рентабельності

Валова рентабельність продажу 15,50 15,54 9,89 0,04 -5,65
Операційна маржа 9,41 8,35 збиток -1,06 -

Чиста рентабельність продажу 5,69 6,34 збиток 0,65 -

Ресурсні показники рентабельності
Економічна рентабельність капіталу 13,74 17,86 збиток 4,12 -

Фінансова рентабельність 36,02 36,64 збиток 0,62 -

Рентабельність оборотних активів 16,42 20,83 збиток 4,41 -

Рентабельність виробництва 28,91 29,30 збиток 0,39 -

Рентабельність інвестованого капіталу 18,63 19,28 збиток 0,65 -
Розраховано авторами за джерелами [4; 6]

Показники рентабельності дуже важливі при 
комплексному аналізі діяльності. На підставі 
аналізу рентабельності підприємства формується 
інвестиційна політика, а на підставі аналізу рента
бельності продукції -  політика ціноутворення.

З таблиці 2 видно, що ефективність діяльності 
підприємства протягом 2016-2017 років була за
довільною, майже усі показники рентабельності де
монструють тенденцію до збільшення, що зовсім не 
відповідає показникам 2018 року, на протязі якого 
усі показники погіршились. Основна причина -  від
сутність прибутку від операційної діяльності, а та
кож і чистий фінансовий результат показує збиток 
у сумі 16006 тис. грн [6]. Ресурсні показники рента
бельності збиткові, що свідчить про зниження інве
стиційної привабливості підприємства та змен
шення добробуту власників. Це дає змогу ствер
джувати про недостатню привабливість вкладання

коштів у дане підприємство порівняно з альтерна
тивними джерелами інвестування на ринку.

Крім рентабельності, важливими показниками 
при формуванні антикризової програми підприєм
ства, є ліквідність і платоспроможність, які визна
чають не тільки взаємовідносини підприємства з 
партнерами, суб’єктами фінансового ринку, держа
вою, а й успішне функціонування його чи загрозу 
неплатоспроможності й банкрутства. Результати 
аналізу ліквідності та платоспроможності цікав
лять, передусім, кредиторів підприємства, оскільки 
це дає відповідь на питання про його здатність по
гасити свої зобов’язання. Ліквідність є необхідною 
і обов’язковою умовою платоспроможності 
підприємства. У таблиці 3 представлений аналіз ос
новних показників платоспроможності.

Табл. З
Аналіз показників платоспроможності та ліквідності ТОВ «Пирятинський сирзавод»

Показники Норматив 2016 2017 2018 2018/2016 2018/2017
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0 ,2 -0 ,35 0,53 0,64 0,29 -0,24 -0,35
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0 ,6 -0 ,8 1,43 1,31 0,86 -0,57 -0,57
Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності 1 ,5 -2 ,0 1,76 1,77 1,25 -0,51 -0,52
Співвідношення короткострокової 
дебіторської заборгованості до кредиторсь
кої

> 1 0,85 0,55 0,44 -0,41 - 0,11

Розраховано авторами за джерелами [4; б]

Як свідчать дані таблиці 3, усі розраховані 
коефіцієнти на протязі 3-х років зменшуються, що 
є негативним показником у діяльності підприєм
ства. Загальну оцінку платоспроможності 
підприємства дає коефіцієнт поточної ліквідності, 
який у міжнародній аналітичній практиці назива
ють коефіцієнтом загальної ліквідності або по
криття. Це коефіцієнт універсальний, тому що ви
користовується не тільки для оцінки рівня платос
проможності, але і для діагностики ймовірності 
банкрутства підприємства. Коефіцієнт поточної

ліквідності у 2018 році зменшився, але більше 1, 
тому значення 1,25 не є критичним і свідчить про 
те, що підприємство є платоспроможним, але має 
ознаки фінансового ризику в оплаті боргів.

На основі розрахункових показників таблиць 1 
і 3 авторами розроблено SWOT -  аналіз, у якому 
представлені сильні і слабкі сторони підприємства 
ТОВ «Пирятинський сирзавод» -  це показники, що 
допомагають визначити конкурентні переваги 
підприємства, розробити стратегії подальшого його 
розвитку (таблиця 4).
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Показники сильних і слабких сторін діяльності ТОВ «Пирятинський сирзавод»
Сильні сторони Слабкі сторони

- збільшення чистого доходу від реалізації про
дукції
- зменшення інших витрат
- збільшення оборотних активів за рахунок збіль
шення готової продукції
- коефіцієнти ліквідності і швидкої ліквідності 
знаходяться в межах норми
- відсутність укладених і невиконаних договорів 
на кінець року

- збільшення витрат за рахунок собівартості
- збиткові ресурсні показники рентабельності
- відсутність інноваційних стратегій розвитку
- збільшення дебіторської заборгованості

Додаткові шанси Ризики

- багаті традиції і досвід;
- професійна майстерність
- сучасне технологічне обладнання
- стійкий фінансовий стан
- зростання робочого капіталу

- перевищення продажів над вкладеним капіталом
- висока залежність від зовнішнього середовища, 
від законодавчих змін
- зменшення довгострокових зобов’язань (відсутні 
кредити на реконструкцію та модернізацію)
- негативні відзиви про рекламу продукції

Дані таблиці 4 свідчать, що у досліджуваного 
підприємства є сильні сторони, які забезпечують 
його конкурентоспроможність на ринку молоко- 
продуктів, а також дієві додаткові шанси на успіх. 
Але крім позитивних сторін, є слабкі і ризикові мо
менти в діяльності, на що керівництву товариства 
необхідно звернути увагу. Так незначна питома 
вага нематеріальних активів свідчить про від
сутність інноваційних стратегій розвитку, погір
шення ділової активності свідчить про недостатню 
інтенсивність обертання майна, повільну ре
алізацію товару. Багатьом споживачам не подо
бається реклама, яка має у 5 разів більше негатив
них відгуків за позитивні [6]. У цьому напрямку

необхідно забезпечити результативність відділу ре
клами чи маркетингу. Серед ризикових моментів 
для підприємства є зменшення довгострокових зо
бов’язань, що свідчить про відсутність кредитів на 
реконструкцію та модернізацію.

У загальному, на сучасному етапі розвитку 
фінансовий стан ТОВ «Пирятинський сирзавод» є 
задовільним і не потребує проведення санаційних 
заходів. Для покращення запасу стійкості фінансо
вого стану підприємства авторами пропонується 
програма з антикризового управління, яка розроб
лена за двома типами реструктуризації: поточною і 
стратегічною.

Табл. 5
Основні складові програми антикризового управління для 
_____________ ТОВ «Пирятинський сирзавод»_____________

Складові
програми

Тип реструктуризації
Поточна І Стратегічна

Операційна реструктуризація

Менедж
мент

• Поточне удосконалення організаційної 
структури підприємства за рахунок фор
мування антикризового відділу підприємства

• Приведення організаційної струк
тури підприємства відповідно до стра
тегії розвитку; скорочення витрат

Маркетинг • Пошук нових замовників.
• Удосконалення цінової політики

• Визначення перспективних ринків 
збуту і прибуткових видів послуг

Технологія

• Оптимізація технологічних процесів з ме
тою вивільнення і реалізації незадіяних у ви
робничому процесі зайвих основних засобів; 
удосконалення організації по технічному об
слуговуванню і ремонту основних засобів

• Розробка організаційно-технічних 
заходів для оптимізацп і впровадження 
нових технологій збуту молокопро- 
дуктів з метою зниження собівартості
• Впровадження енергозберігаючих 
технологій

Фінансова реструктуризація

Кредитор
ська забор- 
гова-ність

• Зміна структури кредиторської заборгова
ності шляхом погашення її частини і 
відстрочки її залишку.
• Повне погашення реструктуризованої за
боргованості, забезпечення виконання зо
бов'язань за поточними платежами

• Недопущення виникнення простро
ченої кредиторської заборгованості за 
рахунок забезпечення беззбитковості 
роботи

Дебіторська
заборгова
ність

• Ведення претензійно-позовної роботи 
щодо погашення дебіторської заборгованості 
та недопущення її утворення

• Недопущення утворення простроче
ної дебіторської заборгованості за раху
нок передоплати за молокопродукти

Грошові по
токи

• Дотримання прямих розрахунків з покуп
цями • Недопущення іммобілізації коштів
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• Забезпечення беззбиткової роботи за раху
нок зміни цінової політики та реалізації ча
стини майна незадіяного у операційній 
діяльності підприємства

• Підвищення рентабельності діяль
ності підприємства за рахунок впро
вадження енергозберігаючих техно
логій, розширення ринку споживачів, 
скорочення витрат_________________

Висновки і пропозиції. Під час дослідження 
молокопереробного підприємства встановлено, що 
основними проблемами при переробці молока та 
виробництві продукції є сезонність виробництва та 
труднощі, які виникають при реалізації молокопро- 
дуктів. Сезонність виробництва молока в Україні та 
і в регіоні, де розташоване підприємство ТОВ «Пи- 
рятинський сирзавод», складає від 1 до 1,9, що є ви
соким для галузі і молокопереробних підприємств 
[6]. Рентабельність переробки молока є низькою на 
підприємстві, що пов’язано із проблемами, які ви
никають при реалізації продукції на внутрішньому 
та зовнішньому ринках, а також з високою мін
ливістю цін на сировину, що в сукупності не забез
печує розширену модернізацію виробництва. На 
основі проведеного аналіз показників фінансового 
стану спостерігаємо, що поточна діяльність това
риства в основному фінансується за рахунок влас
них обігових коштів і в незначній мірі за рахунок 
кредитних.

Розроблена авторами программа з антикризо- 
вого управління направлена на покращення плато
спроможності, фінансової стійкості та конкуренто
спроможності підприємства ТОВ «Пирятинський 
сирзавод». Для її втілення необхідні досвідчені 
фахівці сфери фінансового менеджменту, а також в 
організаційну структуру підприємства пропо
нується ввести відділ з антикризового управління 
чи з антикризового маркетингу

Якщо розглядати санацію як втілення заходів, 
що позбавляють від негативних фінансових резуль
татів, важливим моментом у роботі досліджуваного 
підприємства є розробка стратегії діяльності, яка 
пов’язана із зростанням експорту молочних про
дуктів та розширення ніші на національному ринку, 
що забезпечить досягнення прибутковості у май
бутньому.
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