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Теоретична розробка реструктуризації як інструменту фінансового 

оздоровлення підприємства обумовлена актуальністю проблеми та її 

складністю у зв’язку із багатоаспектністю процесів економічних змін, змінами 

структури та методів реструктуризації. Сучасне економічне становище 

потребує розвитку фінансових основ реструктуризації. На сьогодні, наукова 

спільнота та фахівці з практичної діяльності досить активно обговорюють такі 

питання, як: 1) критерії та методи реструктуризації; 2) проблеми, фактори, 

аспекти реструктуризації; 3) концепція реструктуризації; 4) інші питання, 

пов’язані з цим.  

Реструктуризацію вважають ознакою будь-якого підприємства, що 

розвивається, бо вона є: 1) інструментом фінансового оздоровлення; 2) 

інструментом антикризового управління; 3) заходом інноваційних перетворень. 

З одного боку, реструктуризація – це елемент управління підприємством, 

що розвивається, а з другого – інструмент антикризового управління, що 

направлений на фінансове оздоровлення фірми, на здійснення організаційно-

економічних та технологічних перетворень. 

Реструктуризація є однією із основних технологій управління, яка може 

забезпечити підвищення результативності менеджменту на підприємствах.  

Реструктуризація підприємства є досить ємким і багатоаспектним 

поняттям, яке слугує засобом адаптації підприємства до його зовнішньої 

діяльності, що реалізується за допомогою комплексу організаційно-

економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну 

організаційної та функціональної сфер діяльності підприємства. 

Реструктуризаційні зміни пов’язані як з внутрішніми змінами на підприємстві, 

так із зовнішнім середовищем. Враховуючи розглянуті точки зору вчених-

економістів (М. Гесселя, С. В. Мочерного, І. П. Отенко,  Д. В. Соколова, Л. П. 

Тимощик, Л. І. Шваб), слід розглядати реструктуризацію, перш за все, як засіб 

управління процесами адаптації, спрямованих на ефективне функціонування і 

розвиток підприємства [2; 3; 4; 5; 6; 7].  
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