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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СЦЕНАРІЇВ ТА ЗАСОБІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВАШЛЯХОМ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аналіз наукових розробок із зазначеного питання дозволив визначити, що
неоднозначність, складність та комплексність процесу реструктуризації обумовлює різні
трактування поняття «ефективність реструктуризації» і різні підходи до оцінки її
ефективності:

Ȓ з позиції виконання плану проведення реструктуризації (прогнозна та фактична
ефективність);

Ȓ з точки зору очікуваних результатів від реструктуризації (підвищення
ліквідності, платоспроможності, прибутковості, ділової активності, вартості підприємства
тощо);

Ȓ з позиції порівняння результатів та витрат.
Можна виділити наступні основні методи оцінки її ефективності:
Ȓ оцінка ризику проекту реструктуризації;
Ȓ оцінка реструктуризації методом експертних оцінок;
Ȓ оцінка ефективності реструктуризації, заснованих на аналізі поточної

господарської діяльності підприємства.
Метод оцінки ризику проекту реструктуризації заснований на якісному аналізі

рівня ризику, що зумовлює відносну простоту його використання. Основним завданням
даного методу є визначення чинників, що впливають на реструктуризацію, при здійсненні
яких може виникнути ризик, що дозволяє виявити можливі ризики. Очевидно, врахувати
всі ризики не представляється можливим, але реально ідентифікувати найбільш істотні з
них, а також встановити, який чинник і з якою вірогідністю обумовлює настання тієї або
іншої ризикової події.

Об'єктивні недоліки методів оцінки ефективності реструктуризації, заснованих на
аналізі поточної господарської діяльності підприємства полягають в наступному: тоді як
одні співвідношення, що відображають діяльність підприємства, дозволяють зробити
висновок щодо фінансового положення підприємства, інші можуть свідчити про
стабільність або навіть прогнозувати поліпшення.

Залежно від рівня ієрархії критерії оцінки реструктуризації можна розділити на два
класи: глобальні та локальні [2, с.287]. Глобальні пов’язані з аналізом загальнодержавних,
регіональних, галузевих інтересів. Локальні визначають інтереси підприємства, його
власників, акціонерів, кредиторів, інвесторів, нових власників тощо. Оскільки глобальні
критерії тісно пов’язані з локальними, а їхнє значення визначається мірою задоволення
інтересів основних учасників процесу реструктуризації, то основну увагу зосереджено на
локальних критеріях оцінки ефективності реструктуризації.

На наш погляд, найбільш точно динаміку розвитку підприємства відображає саме
доходний підхід у частині методу дисконтування грошових потоків. Це зумовлено
високим ступенем кореляції грошового потоку з показником вартості підприємства та
економічним змістом показника грошового потоку, який враховує всі рішення щодо змін
відносно операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Тому саме
метод дисконтування грошових потоків дозволяє найбільш коректно врахувати усі
перетворення, які плануються у процесі реструктуризації, усі вимоги інвесторів і тим
самим розрахувати інвестиційну вартість бізнесу.

На наш погляд, побудова механізму перетворення структурних підрозділів в окремі
підприємства включає такі блоки:
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Ȓ визначення умов передачі, викупу або продажу майна, прав користування,
розпорядження, володіння та відповідальності;

Ȓ розробка системи обліку затрат та результатів роботи підприємства;
Ȓ розробка методик розрахунку собівартості та формування внутрішньофірмових

цін на продукцію;
Ȓ встановлення системи розрахунків із партнерами.

В процесі реструктуризації підприємства можливі декілька сценаріїв
трансформації його правового статусу:

Ȓ збереження існуючого статусу підприємства при зміні організаційно-технічної
(виробничої) і організаційно-економічної структур;

Ȓ поділ підприємства на декілька рівноцінних, технологічно пов’язаних між
собою в межах основного виду діяльності;

Ȓ ліквідація або відокремлення деяких структурних і функціональних підрозділів
у субпідприємства, діяльність яких не має визначального впливу на роботу
«материнського» підприємства;

Ȓ інтеграція підприємства з іншими суб’єктами господарювання з одночасною
втратою (повною або частковою) своєї самостійності.

Кожний із вказаних сценаріїв має свої особливості розвитку, які обумовлюють
вибір критерію оцінки ефективності реструктуризації [1, с.76-81].

Вплив реструктуризації на кінцеві результати виробничо-господарської
діяльності може бути визначений на основі факторного аналізу. Реалізація заходів по
реструктуризації підприємства призводить до ситуації, яка характеризується одночасно
зміною обсягів виробництва, ціни товарів (послуг, робіт) і затрат на виробництво і збут.
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