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ОСОБЛИВОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ ТА ТИПУ
КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Одним із способів запобігання кризовому стану більшості підприємств є їх
своєчасний перехід на антикризове управління та вибір адекватних інструментів його
здійснення. У практиці високорозвинутих країн світу найбільш поширеним
інструментом антикризового управління є реструктуризація підприємств. У нашій
країні термін «реструктуризація» набув поширення та практичного застосування лише
після прийняття Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» [1, с 227].

Сьогодні більшість науковців схиляється до комплексного підходу, згідно якого
«реструктуризація» спрямована на впровадження змін одразу за всіма напрямами
діяльності підприємства. Проте більшість із них не враховують того, що реалізація
комплексної реструктуризації потребує великого обсягу фінансових ресурсів, які не
завжди є у підприємства, а особливо у того, що перебуває у кризовому стані чи на межі
юридичного банкрутства [2, c. 18; 3, с. 172].

Звичайно, ми не заперечуємо підходи авторів, однак як незадовільну ознаку
кожного із них, вважаємо трактування реструктуризації як разового процесу, після
якого потреба у його реалізації відпадає.

На нашу думку, реструктуризаційні зміни повинні супроводжувати підприємство
упродовж усієї діяльності, а вид, форма та напрям їх проведення визначатися поточним
станом розвитку підприємства та ситуацією, що склалася.

Запропонований нами підхід означає, що залежно від наявності та стадії кризи
на підприємстві вибирається відповідний вид, форма і напрям реструктуризації та
розробляються конкретні заходи її здійснення. Згідно запропонованого підходу,
реструктуризацію слід проводити не лише на тих підприємствах, які мають певні
проблемами у своїй діяльності, але й на тих, які успішно розвиваються.

Залежно від наявності та стадії кризи на підприємстві пропонуємо виділяти такі
види реструктуризації: реструктуризація «інновацій» (слід проводити у випадку
відсутності кризи на підприємстві); реструктуризація «функціонування» (здійснюється
на стадії зародження кризи); «оздоровча» реструктуризація (здійснюється на стадії
розвитку кризи); реструктуризація «виживання» (слід проводити на стадії піку кризи).

За напрямом реалізації реструктуризація може бути внутрішньоспрямованою та
зовнішньоспрямованою. Внутрішньоспрямована реструктуризація – це сукупність
реструктуризаційних заходів, спрямованих на внесення змін у внутрішню діяльність
підприємства (фінансову, виробничу, збутову, маркетингову, кадрову, управлінську,
організаційну тощо). Зовнішньоспрямована реструктуризація – сукупність
реструктуризаційних заходів, пов’язаних із зовнішньою діяльністю підприємства і
орієнтованих на споживачів, постачальників, партнерів, конкурентів тощо.

За формою реалізації реструктуризацію доцільно поділяти на стратегічну,
тактичну поточну та тактичну оперативну. Стратегічна реструктуризація – сукупність
реструктуризаційних заходів, період реалізації яких становить більше 3-ох років.
Тактична поточна реструктуризація – сукупність реструктуризаційних заходів, період
реалізації яких складає 1,5-2 роки. Тактична оперативна реструктуризація – сукупність
реструктуризаційних заходів, період реалізації яких менше 1 року. Більш детально
особливості реструктуризації залежно від наявності та типу кризи на підприємстві



наведено у таблиці 1.
Таблиця 1

Особливості реструктуризації залежно від наявності та стадії кризи на
підприємстві1

Ознаки Наявність та стадії кризи на підприємстві
Відсутність кризи Зародження кризи Розвиток кризи Пік кризи

Об’єкт
реструкту-
ризації

Підприємство, яке
успішно

розвивається

Підприємство, яке
функціонує
нестабільно

Підприємство, у якого
порушено більшість
показників фінансово-

господарської
діяльності

Підприємство,
проти якого

порушено справу
про банкрутство

Суб’єкти
реструктури

зації

Внутрішні Внутрішні Внутрішні Внутрішні
Зовнішні Зовнішні Зовнішні Зовнішні

Цілі ре
структури-
зації

(основні)

Підвищення
(збереження) рівня

розвитку
Стабілізація
діяльності

Подолання кризового
стану та недопущення
порушення справи
про банкрутство

Недопущення
банкрутства та
ліквідації

підприємства
Вид ре-
структури-
зації

Реструктуризація
«інновацій»

Реструктуризація
«функціонування»

«Оздоровча»
реструктуризація

Реструктуризація
«виживання»

Форма ре-
структури-
зації

Стратегічна Стратегічна/Так-
тична

поточна

Тактична поточна/
Тактична оператив-на

Тактична
оперативна/Так-
тична поточна

Чинники ре-
структури-
зації

Ендогенні Ендогенні Ендогенні Ендогенні
Екзогенні Екзогенні Екзогенні Екзогенні

Напрям
реструкту-
ризації

- Внутрішньоспрямована
- Зовнішньоспрямована

- переважає роль ознаки
1Примітка. Запропоновано автором

Отже, реалізація запропонованої вище схеми реструктуризації на підприємствах
дозволить не лише вирішити поточну проблемну ситуацію, але й забезпечити їх
успішний розвиток у перспективі. У подальших наукових працях буде більш детально
описано особливості та конкретні заходи притаманні кожному із наведених вище видів
реструктуризації.
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