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Розглянуто симптоми прояву фінансової кризи на підприємствах машинобудівного комплексу України. Проведений аналіз обсягів
виробництва продукції на підприємствах Харківської області. Проведено методологічне дослідження понять «криза», «санація»,
«реструктуризація».
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Вступ. Трансформаційний період переходу
економіки України до ринкової характеризується
нестійким фінансовим станом або банкрутством
деяких промислових підприємств. Для його появи
існує чимало передумов, а саме: інфляція; взаємні
неплатежі; наближення ціни на деякі види продукції
до ціни на аналогічну, але якіснішу імпортну
продукцію;
невміння
керівників
старої
адміністративно-командної
система
пристосовуватися до реальності ринку, який
формується, і тому подібне. Проблема здійснення
санації для цих підприємств є актуальною, оскільки
промисловість – це одна з головних галузей ведення
господарства в державі. Таким чином, дослідження,
спрямовані на попередження кризових ситуацій і
своєчасну реалізацію
заходів
антикризового
управління, є вкрай актуальними. Розвиток
механізмів антикризового управління, пізнання
його сутнісно-змістовні, інформаційно-методичних
і організаційних засад, розробка ефективного і
надійного інструментарію діагностики кризовості у
розвитку господарюючих суб'єктів, обґрунтування
технології безболісного переходу від виконання
надзвичайних заходів при настанні критичних подій
до нормального функціонування на основі
стратегічного плану - ефективний шлях підвищення
стійкості не тільки окремих підприємств, але й
економіки країни в цілому.
Аналіз основних досягнень і літератури.
Базові теоретичні основи антикризового управління
підприємством,
санації та реструктуризації,
діагностики та основи управління підприємством в
умовах кризи висвітлено в наукових працях
вітчизняних та зарубіжних вчених: Е.Альтмана,
І.Ансоффа, Дж.Аргенті, У.Бівера , І.О.Бланка,
Є.Брігхема, Н.Е.Брюховецької, Т.С.Клебанової,
Л.О.Лігоненко, Р.Лиса, Л.С.Ситник, Л.М.Таранюка,
Р.Таффлера, О.О.Терещенко та ін. [1-14].
Незважаючи на значний обсяг накопичених у
цій сфері знань, бракує системного теоретикометодологічного
підґрунтя
для
ефективної
організації
санаційно-реструктуризаційного
процесу та контролю за його реалізацією. В
наукових працях зазначених авторів питання
антикризового управління аналізуються або з
позицій макроекономічної нестабільності, або при
здійсненні процедури банкрутства підприємств, або
при оцінці ймовірності банкрутства. Має місце
певна прогалина в дослідженнях, направлених на
синтез системи антикризового управління на основі
генерування та відбору найбільш ефективних
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заходів санації та реструктуризації машинобудівних
підприємств, поліпшення методів діагностики криз
на основі антикризового моніторингу, тобто
нагально
потребує
розвитку
проактивне
антикризове управління, необхідна розробка
ефективних методів виходу підприємств, яким
загрожує
банкрутство,
із
кризового
або
передкризового становища. Ці дії сприяють, поперше, запобігти виникненню кризових явищ; подруге, якщо вже такий стан буде наближатися, то
допоможе розробити низку заходів по їх усуненню
Таким чином, розробка механізмів антикризового
управління підприємством в умовах нестабільного
економічного становища в нашій країні є
актуальним науковим завданням, що вимагає
ретельного і глибокого дослідження.
Метою
роботи
є
Мета
дослідження.
теоретичне обґрунтування і розробка методичних
положень щодо проведення і управління санацією
та реструктуризацією машинобудівних підприємств
у трансформаційний період розвитку економіки
України.
Методологія
дослідження
Методологія.
базується на діалектичному методі, системному,
процесному
і
стратегічному
підходах
до
аналізованих об'єктів і процесів, на врахуванні
тенденцій і закономірностей розвитку сучасної
економіки,
фундаментальних
наукових
дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вченихекономістів.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
сучасній економічній літературі, присвяченій
проблемам фінансових боржників на промислових
підприємствах, в цей час застосовуються різні
поняття при розробці заходів щодо поліпшення
їхнього
господарсько-фінансового
становища.
Найбільше поширення при проведенні процедури
оздоровлення кризових промислових підприємств
знайшли комплексні поняття – «антикризовий
менеджмент»,
«санація»,
«реструктуризація».
Загальна схема процедури оздоровлення кризових
підприємств
з
використанням
методів
«антикризового
менеджменту»,
«санації»,
«реструктуризації» наведена на рис. 1, де проведене
детальне дослідження становища підприємства в
кризовій ситуації та після неї, тобто показано
результати
використання
різних
категорій
«антикризового
менеджменту»,
«банкрутства»
«санації», «реструктуризації».
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 неплатежеспроможність;
 збитки;
 дебіторська заборгованість;
 кредиторська заборгованість;
 незадовільна структура фінансової
звітності
 реструктуризація дебіторської
заборгованості;
 реструктуризація кредиторської
заборгованості;
 реструктуризація капіталу
(рекапіталізація);
 реінвестування;
 реорганізаційні процедури;
 зміна складу власників;
 реструктуризація майна, продажа
непрофільного майна





відновлення мети і місії діяльності;
прибутки;
відновлення платежоспроможності;
підвищення якості фінансової
звітності;
 відновлення керованості

СУЧАСНИЙ СТАН
ПІДПРИЄМСТВА

ЗАСОБИ
антикризового
менеджменту, санації та
реструктуризації

НОВИЙ СТАН
ПІДПРИЄМСТВА

 втрата мети і місії діяльності;
 втрата ділової репутації;
 втрата (зменшення) ринку
збуту;
 низький рівень менеджменту;
 втрата керованості;





відновлення ділової репутації;
ремаркетинг;
реінжиніринг;
формування мети і місії
діяльності;
 реверсія;
 підвищення якості
менеджменту;
 реновація документообігу;
 підвищення якості бізнесу;
 завоювання ділової репутації;
 підвищення якості
менеджменту;
 утримання (досягнення) частки
ринку.

Рис. 1 - Загальна схема процедури оздоровлення кризових підприємств

Розглянемо більш детально в чому полягають
подібність та відмінність цих основоположних для
управління підприємствами в умовах кризи
методичних підходів.
У роботі [1] антикризовим менеджментом
називається
така
система
управління
підприємством, що має комплексний системний
характер і спрямована на запобігання, усунення
несприятливих для бізнесу явищ за допомогою
використання
всього
потенціалу
сучасного
менеджменту, розробки і реалізації на підприємстві
спеціальної програми, яка має стратегічний
характер, що дозволяє усунути тимчасові труднощі,
зберегти і збільшити ринкові позиції при будь-яких
обставинах, використовуючи власні ресурси.
У монографії [6] антикризовий менеджмент
визначається як частина загального менеджменту на
підприємстві, що застосовує його кращі прийоми,
методи й інструменти, орієнтується як запобігти
можливих ускладнень у діяльності підприємства,
забезпечити
його
стабільне,
успішне
господарювання. Це формулювання підтримують
багато авторів [1, 4, 6, 10, 13].
У роботі [14] підкреслюється, що сутність
антикризового
менеджменту
полягає
в
оперативному реагуванні на прояви факторів, що
спричиняють появу кризи, шляхом своєчасної
розробки і реалізації антикризових заходів і
програм.
Автори роботи [7] антикризовим менеджментом
вважають сукупність форм і методів реалізації
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антикризових процедур, що застосовуються до
конкретного
підприємства-боржника
і
характеризують
економічні
відносини,
що
складаються при його оздоровленні чи ліквідації.
Такий підхід, на
думку авторів цього
дослідження, є правильним з погляду аналізу економічних відносин, що складаються в процесі
здійснення антикризового менеджменту, але, як
стверджує Л. Лігоненко [4], таке визначення
обмежене
рамками
одного
підприємства
і
процедурами,
передбаченими
процесом
банкрутства. У роботі [5] термін «антикризовий
менеджмент» заміняється терміном «система
банкрутства», що, на нашу думку, також не
розкриває його повної сутності.
У колективній монографії [6] антикризовим
управлінням вважається не тільки управління, що
орієнтоване на виведення підприємства зі
становища кризи, але й управління, що заздалегідь
прогнозує і попереджає неплатоспроможність
підприємства
відповідно
до
розробленої
стратегічної програми підвищення конкурентних
переваг і фінансового оздоровлення. Не можна не
погодитися з Л. Лігоненко [6], що таке бачення
цього процесу характеризує сутність антикризового
менеджменту лише з погляду прогнозування
банкрутства підприємства і виведення його з цього
становища.
На думку
Л. Лігоненко [4] антикризове
управління представлено як спеціальне, постійно
організоване управління, націлене на найбільш
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оперативне виявлення ознак кризового становища і
створення відповідних умов для його своєчасного
подолання з метою забезпечення відновлення
життєздатності окремого підприємства, недопущення
появи банкрутства. З твердженням цього автора важко
не погодитися, однак, вважаємо істотним недоліком
заміну терміну «антикризовий менеджмент» терміном
«антикризове управління». У результаті цього Л.
Лігоненко не розглядає економічні відносини, що
виникають усередині підприємства в процесі
здійснення цього управління.
Таким чином, з нашого погляду, можна
трактувати термін «антикризовий менеджмент» як
організований на постійній основі менеджмент
підприємства, що розглядає сукупність економічних
відносин із приводу виявлення ознак кризового
становища підприємства і його запобігання.
Відновлення функцій і платоспроможності
підприємства при більш глибокому розвитку
кризових явищ можливо
при використанні
комплексу радикальних інструментів антикризового
управління.
Найбільш
радикальним
засобом
реформування підприємства є реструктуризація. З
одного боку, реструктуризація є елементом
управління
будь-яким
підприємством,
що
розвивається,
з
іншого
–
інструментом
антикризового управління, радикального впливу на
фінансове оздоровлення підприємства, здійснення
організаційно-економічних
і
технологічних
перетворень.
Термін «реструктуризація» в українській
науковій і діловій літературі став широко вживатися
після публікації в 1992 році Закону України «Про
відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» [2]. У практичному плані
він не мав істотних наслідків, але в економічній
теорії цей Закон перетворив раніше рідко
використовуваний термін в одне з ключових
актуальних економічних понять, давши назву цілому
напряму у сфері управлінського консультування. На
сьогодні
термін
«реструктуризація»
використовується поряд з такими поняттями, як
«реформування», «реорганізація» «трансформація»,
«реструктурування», «вдосконалення бізнесу» і ін.
Вони схожі за змістом, цілями і методиками
реалізації, але найчастіше використовується і, на
нашу думку, має найбільш змістовне значення термін
«реструктуризація». В той же час єдиного
загальноприйнятого визначення цього поняття немає.
Основним недоліком існуючих численних визначень,
по нашу думку, є неможливість відділити
реструктуризацію інших понять, використовуваних
для визначення будь-якого комплексу заходів для
підвищення ефективності виробничої діяльності:
«програма підвищення конкурентоспроможності»,
«план фінансового оздоровлення», «санація»,
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«реінжиніринг» та ін. Навіть поверхневий аналіз
деяких з приведених понять показує, що, наприклад,
реорганізація – це одна з форм реструктуризації,
оскільки
організаційно-управлінський
аспект
реорганізації
відповідає
змісту
процесу
реструктуризації; реформування – це
найбільш
загальне поняття, яке включає як еволюційні зміни
(вдосконалення бізнесу), так і революційні
(реструктуризація).
На
думку
О. Терещенко
«…реструктуризація суб’єкта господарювання – це
проведення організаційно-економічних, правових,
виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну
його структури, системи управління, форм власності,
організаційно-правових форм, які здатні відновити
прибутковість,
конкурентоспроможність
та
ефективність виробництва» [5,с.32]. Це визначення
надзвичайно
широко
тлумачить
поняття
реструктуризації,
надає
йому
повноваження
практично в усіх сферах діяльності підприємства і,
як ми вважаємо, ототожнює його зі звичайною
виробничо-підприємницькою
діяльністю,
якою
зазвичай і займаються всі підприємства, які
стабільно працюють.
Деякі автори реструктуризацію поширюють
навіть на процеси адаптаційних змін як реакцію на
зовнішні або внутрішні чинники. Так, Л.М. Таранюк
характеризує цей термін наступним чином:
«Реструктуризація підприємства - це засіб його
адаптації
до
зміни
умов
господарювання,
забезпечення ефективності, фінансової стійкості та
конкурентоспроможності
його
діяльності.
Результатом
реструктуризації
є
оптимізація
діяльності підприємства, що забезпечує ефективне
використання ресурсів для досягнення поставлених
цілей з урахуванням наявних обмежень» [14, с.32].
Тут вже навіть не йдеться про кризові явища або
будь-які інші, близькі до форс-мажорних, обставини.
На нашу думку, реструктуризацію можна
визначити як процес взаємопозв'язаних
змін у
структурі активів, пасивів і (або) функцій
підприємства,
направлений
на
подолання
(запобігання) кризи в розвитку підприємства,
забезпечення його платоспроможності, стійкої
нових
довгострокової
діяльності,
реалізацію
потенційних можливостей прибуткового зростання.
Такий
підхід
до
визначення
терміна
«реструктуризація» є більш точним за рахунок
включення в нього таких характеристик:
 чітке
окреслення
кінцевої
мети
реструктуризації, якою є збільшення ринкової
вартості підприємства;
 визначення певних часових меж проведення
реструктуризації (в середньому 2..3 роки);
 подання реструктуризації як масштабного та
витратного процесу, який стосується всього
підприємства в цілому, а не його окремих ланок;
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Види реструктиризації

Реструктуризація
активів, в т.ч.
дебіторської
заборгованості

…інші види
реструктуризації

Реструктуризація
пасивів, в т.ч.
кредиторської
заборгованості

Реструктуризація
номенклатурного ряду
товарів, що
виробляються

Реструктуризація
капіталу, в т.ч.
основного, додаткового,
рекапіталізація

Реструктуризація
власності, приватизація,
повна або часткова заміна
власників

Реорганізація
підприємства та
створення нових
додаткових структур

Рис. 2. Класифікація видів та напрямків реструктуризації

 націленість підприємства на стратегічні зміни:
підвищення інвестиційної привабливості бізнесу,
закріплення існуючих та розширення нових
ринкових позицій підприємства та підвищення
конкурентоспроможності
продукції,
що
виробляється;
 використання
системного
підходу
до
реструктуризації, який передбачає розгляд об’єкта
реструктуризації як сукупності взаємопов’язаних та
взаємодоповнюючих елементів, які мають вхід,
вихід, зв’язки із зовнішнім середовищем та
зворотний зв’язок.
Вивчення та аналіз наукових праць вітчизняних
і зарубіжних вчених та практиків, що займаються
дослідженням цієї теми, дозволили автору виділити
види (методи) реструктуризації, які пропонується
розглядати як методологічну основу для побудови
процесу реструктуризації (рис. 2).
Вказані на рис. 2 методи реструктуризації не
лише не виключають один одного, а й поєднуються,
забезпечуючи
підвищення
ефективності
реструктуризації.
Висновки. В статті доведено, що для
ефективної реструктуризації необхідно проведення
таких дій:
 інвентаризація
активів
і
зобов'язань
промислового підприємства, що є перевіркою майна і
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джерел його формування, в ході якої перевіряються і
документально підтверджуються їх наявність, стан і
точність вартісної оцінки (у процесі здійснення
реструктуризації інвентаризації надається особливе
значення,
це основний засіб формування
достовірних
даних
про
майновий
стан
підприємства, склад і структуру майна і зобов'язань,
а також їх вартість. Об'єктами інвентаризаційних
процедур виступають всі активи і зобов'язання
підприємства як враховані, так і невраховані в
бухгалтерському обліку);
 точна діагностика фінансового становища,
що має бути проведена власними аналітиками і
незалежними аудиторами-оцінювачами спільно, яка
обов’язково
включає
аналіз
узагальнюючих
показників ефективності і фінансових результатів;
 розробка концепції, плану і програми
реструктуризації підприємства.
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