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МЕТОДОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 

 

Процеси реструктуризації в українській економіці активно використовується в 

багатьох сферах виробничо-комерційної діяльності. Термін «реструктуризація» 

використовується разом з цілою низкою таких споріднених понять, як «реформування», 

«реорганізація» «трансформація», «реструктурування» і т.п. [1-11]. 

Основним недоліком існуючих багаточисельних визначень, по нашу думку, є 

неможливість відділити реструктуризацію інших понять, використовуваних для  
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визначення будь-якого комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

виробничої діяльності: «програма підвищення конкурентоспроможності», «план 

фінансового оздоровлення», «санація», «реінжиніринг» і ін. Навіть поверховий аналіз 

деяких з приведених понять [1–11] показує, що, наприклад, реорганізація – це одна з 

форм реструктуризації, так як організаційно-управлінський аспект реорганізації 

відповідає змісту процесу реструктуризації; реформування – це найбільш загальне 

поняття, яке включає в себе 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» [2, с.32]. Це визначення 

надзвичайно широко тлумачить поняття реструктуризації, надає йому повноваження 

практично в усіх сферах діяльності підприємства і, як нам представляється, ототожнює 

його з звичайною виробничо-підприємницькою діяльністю. Багато в чому наведене 

визначення дублює і офіційне визначення реструктуризації, яке надано в Законі України 

«Реструктуризація підприємства – це здійснення організаційно-господарських, 

фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію 

підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов’язань до 

юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну 

форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме 

фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску 

конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та 

задоволенню вимог кредиторів» [1, с.262], хоча офіційне визначення цього терміну 

більш точно визначає його направленість на звільнення підприємства від боргів і 

задоволення вимог кредиторів. Деякі автори реструктуризацію розповсюджують навіть 

на процеси адаптаційних змін при їх необхідності як реакція на зовнішні або внутрішні 

чинники.  

На нашу думку, реструктуризацію підприємства можна визначити як процес 

взаємозв’язаних змін в структурі активів, пасивів і (або) функцій підприємства, 

направлений на подолання (запобігання) кризи в розвитку підприємства забезпечення 

його платоспроможності, стійкої довгострокової діяльності, реалізацію нових 

потенційних можливостей прибуткового зростання. Такий підхід до визначення терміну 

«реструктуризація» є більш точним за рахунок включення в нього низки важливих 

характеристик. 
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