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Тема:  Реструктуризація підприємства: види, форми і механізм здійснення. 

Контрольна робота № 9. 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з сутністю реструктуризації підприємства, її 

видами та формами; узагальнити знання з теми; контроль вивченого матеріалу.  

 

Одним із найрадикальніших заходів стабілізації виробництва та виходу з 

економічної кризи є реструктуризація підприємства. Вона пов’язана з докорінною 

перебудовою існуючої системи виробництва. В Законі України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (1992 р.) визначена 

сутність, форми та процес реструктуризації підприємства. 

 

 

Метою проведення реструктуризації є створення таких господарюючих 

суб’єктів, які здатні виготовляти конкурентоспроможну продукцію, бути технічно 

забезпеченими і фінансово дієздатними.  
Реструктуризація на рівні підприємства стосується перебудови усіх сфер його 

діяльності: від виробничо-технічних та організаційних систем до фінансових аспектів 

та проблем власності. Вона має забезпечити, в кінцевому підсумку, платоспроможність 

підприємства внаслідок зменшенням витрат, підвищенням продуктивності праці, 

запровадженням нової технології, модернізації обладнання та ін.  
Було б хибним вважати, що реструктуризувати доцільно лише слабкі 

підприємства, які опинились на межі банкрутства. Успішні, прибуткові підприємства 

також можуть використовувати різні варіанти реструктуризації з метою забезпечення 
достатньої прибутковості своїх акцій у майбутньому. 

 

 
Реструктуризаційні зміни на підприємствах можуть стосуватись: модернізації 

(оновлення устаткування, технологій); реорганізації (зміни методів поділу праці, 

потоків інформації; адаптації (пристосування елементів підприємства до поточних 

умов); нововведень (продуктових і процесних).  
Реструктуризація передбачає зміну: 



майна (правового статусу) підприємства; 

організаційної структури підприємства; 

виробничої структури;  
структури виробничої програми; 
структури залученого капіталу; 
структури активів;  
структури доходів і витрат; 
структури персоналу;  
інформації; 
інших структур. 

Характер та особливості реструктуризаційних процесів значною мірою 
залежать від виду реструктуризації. 

 

 
Часткова реструктуризація підприємства використовується для відновлення 

його технічної і економічної дієздатності шляхом додаткової емісії цінних паперів, 

переоцінки активів, зниження дебіторської заборгованості, переоформлення боргів 

тощо.  
Комплексна реструктуризація охоплює більш суттєві зміни у формі розробки 

нової організаційної структури, технічної, технологічної і продуктової політики, змін у 

менеджменті та ін.  
Санаційна (відновна) реструктуризація застосовується у випадку 

передкризового або кризового стану підприємства і прагненні вийти з нього. Ознаками 

такого стану є: втрата ринкових позицій, проблеми з постачанням та залишками 

матеріалів, значні обсяги незавершеного виробництва, запасів готової продукції, 

заборгованість перед банками, кредиторами і державою, втрата ліквідності. 

Основними напрямками реструктуризації в цій ситуації є: скорочення ресурсів, 

скорочення ринків, скорочення пропозиції, зменшення розмірів підприємства. 

Адаптаційна (прогресивна) реструктуризація доцільна за відсутності кризи, але 

при появі негативних тенденцій з метою їх подолання і адаптації підприємства до нових 

ринкових умов. Ознаками такого стану є: зниження загальної ефективності, вичерпання 

ринкового потенціалу, відсталість у порівнянні із світовими стандартами, перспективи 

на інших ринках, низька ефективність управління.  
 В рамках цієї реструктуризації найчастіше запроваджуються: просторова 

диверсифікація (розвиток нових внутрішніх та зовнішніх ринків); продуктова 
диверсифікація (розвиток нових продуктів, як споріднених так і відмінних).  

Випереджаюча реструктуризація має місце в успішних компаніях, які 
передбачають можливість зміни умов функціонування і прагнуть підсилити свої 

ключові позиції і конкурентні переваги. Характерними рисами такої реструктуризації є 
стратегічні альянси, купівля - продаж бізнесів.  

Управлінська реструктуризація пов’язана зі зміною організаційної структури 

підприємства, менеджменту, інноваційної, технологічної і маркетингової політики, 

системи підготовки і перепідготовки кадрів.  



Технічна реструктуризація покликана забезпечити підприємству відповідний 

рівень виробничого потенціалу, технології, ефективних систем постачання та ін. з 

метою виробництва конкурентоспроможної продукції.  
Економічна реструктуризація повинна забезпечити достатній рівень 

рентабельності шляхом оптимізації капітальних і поточних витрат, обсягу продажу, 

збалансованої цінової політики тощо.  
Фінансова реструктуризація стосується управління пасивами підприємства, а 

саме його заборгованістю, і передбачає зміну структури пасивів шляхом: відстрочки 

погашення заборгованості, зниження процентної ставки по заборгованості, визначення 

більш вигідної для підприємства схеми погашення заборгованості, заміни частки 

заборгованості на акції, анулювання частки або всієї заборгованості, отримання від 

кредиторів нових позик або гарантій.  
Реструктуризація власності стосується зміни власника державних підприємств, 

зміни власності через зміну участі в капіталі та ін.  
Оперативна реструктуризація розрахована на декілька місяців. За цей час 

підприємство повинно вирішити питання підвищення своєї ліквідності за рахунок 
внутрішніх ресурсів в рамках санаційної реструктуризації. Вона полягає у: створенні 

або виділенні нових структурних підрозділів підприємства, оперативному зниженні 
дебіторської заборгованості, зменшенні величини оборотних фондів через виявлення і 

реалізацію зайвих запасів, скороченні обсягів основних фондів через реалізацію зайвого 
обладнання, транспортних засобів тощо, оцінці та припиненні здійснення неефективних 

інвестицій і т.д.  
Стратегічна реструктуризація здійснюється в довгостроковому періоді, 

базується на результатах оперативної реструктуризації і передбачає залучення як 

внутрішніх, так і зовнішніх джерел фінансування в межах адаптаційної та 

випереджаючої реструктуризації. Вона може передбачати: диверсифікацію 

виробництва, завоювання нових ринків збуту, придбання нового устаткування, 

впровадження новітніх технологій, сертифікацію виробництва, зміну організаційної 

структури підприємства, підвищення кваліфікації персоналу, реструктуризацію 

власності, купівлю - продаж бізнесу. 

Формами реструктуризації підприємств можуть бути:  
 Конверсія. Підприємство переходить на випуск принципово нового виду продукції, яка 

має нове призначення і зміст. При цьому освоюється випуск такої продукції, яка 

користується попитом і є ліквідною. При такій формі реструктуризації варто якомога 
ефективніше використати будівлі, споруди, виробничі площі, наявне обладнання 

існуючих підприємств. 

 Диверсифікація передбачає одночасний розвиток багатьох виробництв, непов’язаних 

один з одним за видами виробництва, асортиментом продукції. Є характерною для 

великих компаній у розвинених країнах, коли внаслідок внутрішньої нестійкості, 

існування певних ризиків підприємства об’єднуються або входять до складу великого 

монополістичного об’єднання. Такі об’єднання перетворюються у складні комплекси, 

часто технологічно не пов’язані між собою.  
 Розукрупнення підприємства відбувається, коли на базі великого підприємства 

створюються декілька самостійних підприємств шляхом виділення окремих структурних 
підрозділів для подальшої їх діяльності (без або зі створенням нових юридичних осіб). 

 

 
 

 

  

  

  



 Завдання для контрольної роботи № 9 

  

 1. Бізнес-процеси та їх класифікація. 

 2. Мета моделювання бізнес-процесів.  

 3. Реінженіринг бізнесу. 

 4. Бенчмаркінг та його напрямки.  

  

 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань та контрольних робіт  

надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, 

предмет та номер уроку) 

mailto:gr.ev@ukr.net

