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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

В статье рассмотрены вопросы проведения реструктуризации в качестве 

антикризисного управления на предприятиях и даны рекомендации по поводу 

поведения предприятий в условиях экономического кризиса. 

 

In the paper, the issues related to restructurization as a measure of anticrisis 

management  of enterprises are considered; recommendations regarding the 

enterprise behavior under the conditions of economic crisis are giver 

  

Останні 2 роки виявилися дуже непростими для українського бізнесу. 

Трапилася загальносвітова фінансова криза, що у чималому ступеню 

торкнулося нашої країни. Багато виробничих підприємств і торговельних 

компаній зіткнулися з необхідністю застосування якихось мір, що дозволяють 

залишитися "на плаву" і не втратити бізнес. Такими мірами стали, зокрема, 

реструктуризація підприємств, а також фінансове оздоровлення бізнесу в 

рамках розпочатої процедури банкрутства. 

Постановка проблеми. Питання збереження бізнесу за умови складних і 

несприятливих зовнішніх обставин досить багатогранні й складні. У даній 

статті постараємося розглянути реструктуризацію як основний спосіб 

збереження й відновлення бізнесу, що існують на сьогоднішній день, які 

потрібно взяти на озброєння нашим компаніям, щоб вижити й досягти 

максимального сприятливого ефекту. 

Що таке реструктуризація? Можна сказати, що це - багатогранне явище, 

пов'язане із серйозною зміною сформованої у підприємства манери ведення 

бізнесу й перетворенням наявних у його складі елементів/структур. [1] 

Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом" дається наступне визначення цього поняття: 



реструктуризація підприємства – це здійснення комплексу 

організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, виробничо-

технічних заходів, направлених на реорганізацію підприємства, зміну форми 

власності, системи управління, організаційно-правової форми, для фінансового 

оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску 

конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва й 

задоволення вимог кредиторів.[2] 

Реструктуризація - це зміна структури чого-небудь. У випадку 

реструктуризації боргів це може бути зміна строків і умов погашення 

зобов'язань, при реорганізації підприємства відбувається реформування його 

зовнішньої політики, що виражається в моделі конкурентної поведінки на 

ринку, і внутрішнього середовища, тобто структури й системи управління. 

Зупинимося більш докладно на реструктуризації підприємств.[3] 

Ключова мета проведення реструктуризації - підвищення 

конкурентоспроможності підприємства й ріст вартості бізнесу. 

Для чого потрібно підключати даний механізм, у яких випадках потрібна 

реструктуризація? Прямими показаннями до впровадження нових форм і 

методів господарювання являються наступні фактори: 

- нестача коштів у фірми, у тому числі оборотних;  

- посилення тиску з боку кредиторів, що вимагають терміново 

повернути їм борги;  

- збитковість бізнесу протягом тривалого строку;  

- втрата конкурентних переваг і низька ефективність компанії в 

порівнянні з аналогічними підприємствами по галузі.  

Тобто, в умовах фінансової кризи й падіння прибутковості від бізнесу як 

ніколи актуально зайнятися перетворенням фірми. Але що саме може принести 

власникам компанії успішно проведена реструктуризація, які переваги й 

зручності вона гарантує? Підсумком благополучно минулої реструктуризації 

можуть стати наступні події: 

- збільшення віддачі від бізнесу, ріст обсягів продажів;  

- підвищення керованості підприємством, збільшення ефективності 

використовуваних управлінських рішень;  



- одержання максимально високої віддачі від вкладених грошових 

коштів;  

- одержання від зовнішніх джерел додаткових фінансових впливів на 

вигідних умовах.  

Для кожної фірми реструктуризація, як і будь-який змушений крок, - це 

непростий і навіть хворобливий процес. Щоб досягти успіху в цьому 

починанні, доведеться задіяти чимало коштів і сил, перебороти масу нових для 

компанії труднощів, з якими їй не доводилося зустрічатися в повсякденному 

житті. Переломити ситуацію нелегко, але можливо. Адже ціль більш ніж 

притягальна - досягнення успіху в бізнесі. Звичайно, найбільш грамотне 

рішення - це залучення до проведення реструктуризації фахівців. Для вибору 

методів проведення заходів й досягнення оптимальної структури компанії 

консалтингові або антикризові фірми здійснять ряд дій: 

- проведуть повну оцінку підприємства для створення цілісної картини 

бізнесу;  

- проаналізують нині діючу структуру організації й способи управління її 

роботою, порядок взаємодії зі сторонніми компаніями й державними органами;  

- с юридичної точки зору вивчать діяльність фірми, оцінять її 

відповідність вимогам законодавства;  

- підготують перелік можливих ризиків у всіх сферах: адміністративній, 

податковій, юридичній;  

- складуть докладний план реструктуризації з урахуванням особливостей 

компанії;  

- розроблять регламент із описом дій кожного підрозділу;  

- пророблять способи контролю й звітності процесу;  

- будуть супроводжувати підприємство під час реструктуризації.  

Нажаль, у нашій країні поки зовсім небагато фахівців, що розбираються в 

настільки складних питаннях, і найчастіше основними використовуваними 

методами для реструктуризації бізнесу стають малокорисні кроки. При 

влученні в складну, стресову ситуацію люди починають намагатися боротися 

не із причинами, що викликали проблеми (неправильно обрана продукція для 

виробництва й продажу), а з її наслідками. Раз товар не купують і грошей не 



вистачає, то давайте виробляти його менше; звільняють частину співробітників, 

скорочують витрати на рекламу. Але ця політика в корні не вірна! Вона дуже 

малоефективна й веде не до зміцнення бізнесу, а скоріше до остаточної його 

деградації. Тут потрібно діяти навпаки, йти від противного, і це буде більш 

актуально й ефективно. 

Існують об'єктивні закони економіки, які діють постійно, будь то криза 

або спокійні роки економічного процвітання. Отож, ці закони не дозволяють 

робити типові, нібито антикризові заходи без того, щоб зменшився прибуток 

організації. Знижуються обсяг продажу і якість продукції, і, як слідство, клієнти 

втрачають інтерес до компанії, конкуренти відтягають споживачів на себе, 

процес рухається по наростаючій й у підсумку приводить до колапсу. Начебто б 

усі робили правильно, намагалися врятувати компанію, а вийшло, як звичайно, 

погано. 

Висновки. Кращі фахівці з антикризового управління рекомендують 

прагнути до збільшення прибутку, робити все можливе для росту 

конкурентоспроможності компанії, не ставлячи в основу витрати. Для цього 

знадобляться сильні маркетингові ходи й ретельно продумана стратегія. Суть 

маркетингу не в тім, щоб вдало збути малокорисний і нікому не потрібний 

товар, а в тім, щоб виробляти й продавати затребувану продукцію, що охоче 

куплять споживачі. Не можна не дотримувати законів маркетингу, піар, 

реклама - все це вдруге. 

Варто приділити увагу таким віхам, як: 

- стратегія розвитку;  

- ціноутворення;  

- позиціонування компанії на ринку;  

- створення конкурентних переваг;  

- вивчення попиту й інтересів покупців;  

- управління асортиментом продукції.  

Отже, загальні рекомендації такі: не варто прагнути скоротити 

працівників, зменшити витрати, щоб у підсумку не прогоріти; спробуйте 

підсилити конкурентоспроможність продукції Вашої компанії, і це приведе до 

порятунку підприємства, збереженню положення й робочих місць. 



Характерною рисою кризового процесу на підприємстві є його стрімкість 

- від початкових проявів кризи до повного банкрутства підприємства може 

пройти не більше півтора-двох років. Таких наслідків можна було б уникнути, 

якби на початковому етапі виникнення кризи керівництво підприємства почало 

проведення реорганізації недостатньо ефективно функціонуючих ланок 

відтворювального ланцюжка. 

Оскільки криза - це постійна форма руху, її потрібно враховувати в 

повсякденному керуванні підприємством. На рівні великого підприємства, так 

само як і на макрорівні, необхідна наявність власного, постійно діючого 

антикризового підрозділу. У періоди кризи цей підрозділ відповідає за 

вживання оперативних заходів по його зм'якшенню. Основним завданням, що 

стоїть перед антикризовим підрозділом підприємства в благополучний період є 

короткострокове й довгострокове прогнозування можливих кризових ситуацій і 

розробка пакета превентивних заходів, спрямованих на своєчасну діагностику 

кризи, що зароджується, і його локалізацію ще на ранніх стадіях виникнення.[4] 

Як показали спостереження, у нашій країні використовуються як 

ефективні, так і менш продуктивні способи для виведення підприємств із кризи 

й вирішення складних ситуацій, у числі яких величезна кількість незадоволених 

кредиторів і навіть банкрутство. Нажаль, малокорисні методи застосовують 

ширше й частіше. Хотілося б сподіватися, що процес по впровадженню в 

економіку країни антикризових заходів встане на більш стабільні рейки, а 

коефіцієнт віддачі зросте. У цьому випадку керівники підприємств, які нині 

воліють йти по шляху найменшого опору, зрозуміють помилковість даної 

політики й стануть застосовувати методи, хоч і більш витратні й складні, але 

які приносять багатий врожай.[5] 
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