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Одінцова Н. Г. Теоретичні основи реструктуризації підприємств
У світовій і вітчизняній теорії та практиці одним із поширених засобів фінансового оздоровлення підприємств є реструктуризація. У статті розглянуто
сутність реструктуризації підприємства, здійснено аналіз існуючих підходів щодо розуміння понять «реорганізація», «реформування», «реструктуризація» та «реінжиніринг» і зроблено висновки щодо характеру їх взаємозв’язку. Проаналізовано тлумачення категорії реструктуризації, підходи науковців
до розкриття сутності поняття реструктуризації підприємств. Для досягнення мети було проведено оцінку існуючих підходів до тлумачення змісту
процесу реструктуризації підприємств. Отримав подальший розвиток аналіз взаємозв’язку понять «реформування», «реструктуризація», «реорганізація» і «реінжиніринг» з урахуванням наукових інтерпретацій, що дозволить визначити роль кожного з понять для виявлення їх впливу та взаємозалежності у співвідношенні з направленістю господарчої діяльності підприємств.
Ключові слова: структура, реструктуризація, реорганізація, реформування, реінжиніринг.
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Odintsova N. H. Theoretical Grounds of Enterprise Restructuring
В мировой и отечественной теории и практике одним из распространенных
One of the most popular means of financial recovery of enterprises in the world and
средств финансового оздоровления предприятий является реструктуризация.
domestic theory and practice is re-structuring. The article considers the essence of
В статье рассмотрена сущность реструктуризации предприятия, осущестenterprise re-structuring, conducts analysis of existing approaches to understanding
влен анализ существующих подходов к пониманию понятий «реорганизация»,
the re-organisation, re-formation, re-structuring and re-engineering notions and
«реформирование», «реструктуризация» и «реинжиниринг» и сделаны выводы
makes conclusions with respect to the nature of their interconnection. It analyses
относительно характера их взаимосвязи. Проанализированы толкование каinterpretation of the re-structuring category, approaches of scientists to revelation
тегории реструктуризации, подходы ученых к раскрытию сущности понятия
of the essence of the enterprise re-structuring notion. To achieve the goal the article
реструктуризации предприятий. Для достижения цели была проведена оценка
conducts assessment of the existing approaches to interpretation of the content
существующих подходов к толкованию содержания процесса реструктуризаof the enterprise re-structuring process. It also conducts further analysis of interции предприятий. Получил дальнейшее развитие анализ взаимосвязи понятий
connection of the re-formation, re-structuring, re-organisation and re-engineering
«реформирование», «реструктуризация», «реорганизация» и «реинжиниринг»
notions with consideration of scientific interpretations, which would allow identifiс учетом научных интерпретаций, что позволит определить роль каждого из
cation of the roles of each of the notions for identifying their influence and interconпонятий для выявления их влияния и взаимозависимости в соотношении с наnection in correlation with the direction of economic activity of enterprises.
правленностью хозяйственной деятельности предприятий.
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Для оцінки існуючих підходів до тлумачення змісту процесу реструктуризації підприємств необхідно
проаналізувати буквальне значення поняття «реструктуризація». Так, у дослівному перекладі з англійської
мови реструктуризація означає «зміну, перебудову
структури». У цьому розумінні слушним є зауваження
І. Височин [5] стосовно того, що головною характеристикою реструктуризаційних заходів на підприємстві є
його структурна перебудова.
Термін «структура» в перекладі з англійської мови
означає «порядок, будова, розташування». Відповідно
до Великого тлумачного словника сучасної української
мови, «структура – це взаєморозміщення та певний
взаємозв'язок складових частин цілого, внутрішня будова». Як «зміну структури» реструктуризацію розглядає
Р. Кох [12]. Але автор обмежує значення цього терміна
тільки зміною структури капіталу компанії, що відповідає лише фінансовому виду реструктуризації.
Дослідження наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених вказує на те, що існуючі тлумачення поняття
«реструктуризація» можна поділити на три групи [13].
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изначення, що належать до першої групи, розглядають реструктуризацію як захисну реакцію підприємства для забезпечення його виживання через будь-які зміни стратегічного характеру. Особливістю визначень другої групи є розуміння реструктуризації
через акцент на окремих її аспектах – цілях, напрямах
проведення та формах реалізації. Ряд науковців дотримуються третього підходу і вважають, що реструктуризація – це комплексна програма впровадження змін, метою якої є зростання ринкової вартості підприємства.
Огляд наукових джерел засвідчив існування близьких за змістом понять, які потребують ідентифікації сутнісної відмінності між ними. Деякі науковці використовують як синоніми такі поняття, як «реструктуризація»,
«реорганізація», «реформування», «реінжиніринг» [2, 5,
15, 20, 23].
Аналіз існуючих підходів до визначення поняття реструктуризація дав змогу дійти висновку, що для
формування повного уявлення про економічну сутність
категорії реструктуризації підприємства її визначення
повинно включати такі елементи: зміст явища реструктуризації; його перспективна спрямованість (очікувані
результати); обумовлювальні чинники. Говорячи про
зміст явища реструктуризації, зауважимо, що найбільшого поширення в літературі набуло його трактування як процесу здійснення організаційно-економічних,
техніко-технологічних, правових і фінансових заходів,
спрямованих на адаптацію підприємства до змін середовища. У подібному контексті зміст реструктуризації розкривається у визначеннях таких авторів, як
С. Скочиляс [23], В. Москаленко та О. Шипунова [17],
В. Лук'яніхін і Л. Таранюк [14], Л. Зуєва та Е. Архипчук [8].
Спробу розкрити зміст заходів, які уміщує в собі
поняття реструктуризації, знаходимо у тлумаченні, наведеному в Законі України «Про відновлення платоспроможності підприємства-боржника або визнання
його банкрутом». Законодавчо реструктуризацію визначено як «здійснення організаційно-господарських,
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світовій і вітчизняній теорії та практиці одним
із поширених засобів фінансового оздоровлення
підприємств є реструктуризація. Законом Украї
ни «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом», іншими нормативноправовими документами передбачено використання реструктуризації як ефективного засобу відновлення платоспроможності підприємства, який рекомендується
включати до плану санації. На сучасному етапі розвитку
ринкових відносин щораз частіше виникають умови для
ефективного використання реструктуризації як одного
зі шляхів оздоровлення економіки.
Появу економічної категорії реструктуризації
пов'язують із активізацією процесів реформування підприємств, спрямованих на підвищення ефективності їх
діяльності, на початку 30-х років ХХ ст. у США, Франції, Німеччині та інших розвинених країнах [5]. Однак
найбільшого поширення термін «реструктуризація» у
сучасному його розумінні набув у 80-х роках минулого століття. Цьому сприяли поширення реформування
компаній у країнах Західної Європи, а також необхідність перебудови діяльності підприємств країн Центральної та Східної Європи у зв'язку з переходом до
ринкових умов господарювання [5]. Однак, незважаючи на тривалий період застосування поняття реструктуризації, і досі серед науковців існують суперечності
щодо трактування сутності цього поняття, а також його
взаємозв'язку з суміжними категоріями.
Сутність поняття реструктуризації у 80-х роках
минулого століття розкривалася у працях таких зарубіжних науковців, як М. Портер, Т. Пітерс, А. Стрікленд,
А. Томсон, М. Хаммер та інші. Реструктуризація розглядалася ними як сукупність кардинальних стратегічних
заходів щодо перетворення структури диверсифікованої компанії шляхом продажу одних напрямів діяльно
сті (бізнесів) і придбання інших. На сьогодні проблему
реструктуризаційних процесів на підприємствах також
досліджує чимало вітчизняних науковців, серед них:
М. Аістова, Є. Андрущак, М. Білик, К. Гайдук, В. Гриньова, Л. Ежкін, І. Карпунь, Н. Кизим, О. Колодізєв,
Ж. Крисько, І. Мазур, В. Пономаренко, В. Тренев, С. Титов, С. Скочиляс, В. Шапіро та інші. Це привело до виникнення низки сучасних тлумачень поняття реструктуризації та суміжних цьому процесу категорій. Проте,
не зважаючи на значну кількість виконаних досліджень,
багато теоретичних аспектів здійснення реструктуризації розкрито не повною мірою, що ускладнює розуміння
сутності реструктуризаційних процесів.
Мета статті – визначити поняття реструктуризації підприємств, здійснити аналіз існуючих підходів
щодо розуміння характеру взаємозв'язку понять «реструктуризація», «реорганізація», «реформування» і
«реінжиніринг».
Для досягнення мети пропонується рішення таких
завдань: 1) оцінка існуючих підходів до тлумачення змісту процесу реструктуризації підприємств; 2) визначення сутності поняття «реструктуризація»; 3) здійснення
аналізу існуючих підходів щодо розуміння характеру
взаємозв'язку понять «реструктуризація», «реорганізація», «реформування» і «реінжиніринг».
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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» [9].
Існують також інші підходи, згідно з якими реструкту
ризація підприємства визначається як «сукупність еко
номічних відносин, пов'язаних із послідовним впровадженням системи організаційно-економічних, технікотехнологічних, фінансових та правових заходів, що носять
інноваційний характер…» [10], «комплексна оптимізація
системи функціонування підприємства …» [7], «ланцюг
взаємопов'язаних організаційних інновацій …» [16], «зміна
комплексної системи функціонування підприємств …»
[19] та інші.
Достатньо повним визначенням у аналізованому контексті є тлумачення Ж. Крисько, згідно із яким
«реструктуризація є зміною структури економічного
суб'єкта (активів, власності, фінансів, управління) незалежно від його стану під впливом чинників зовнішнього
чи внутрішнього середовища для підвищення конкурентоспроможності з подальшим зростанням вартості
бізнесу» [13].
Заслуговує уваги також визначення М. Білик, згідно з яким реструктуризацію розглядають як «систему
організаційно-економічних та інших заходів, спрямованих на реформування його господарської діяльності та
досягнення стратегічних цілей його розвитку шляхом
здійснення необхідних структурних перетворень, адаптованих до зміни факторів зовнішнього середовища
його функціонування» [3].

А

налізуючи висвітлення в існуючих трактуваннях
категорії «реструктуризації« її перспективної
спрямованості або очікуваних результатів від
впровадження реструктуризаційних заходів, необхідно
виокремити групу авторів, які у поданих визначеннях
наголошують на антикризовому спрямуванні реструктуризації. Так, Ж. Крисько [13] наголошує на більшій
обґрунтованості проведення реструктуризації в умовах стабільного фінансового стану господарюючого
суб'єкта, оскільки за таких умов підприємство має запас
часу та ресурсів для використання оптимальних методів проведення перетворень. На тенденції поширення
застосування реструктуризаційних заходів на успішних
підприємствах наголошують також І. Мазур та В. Шапіро [15] та інші науковці.
З огляду на це, з часом науковці вдосконалили тлумачення реструктуризації шляхом повнішого висвітлення її спонукальних мотивів. Так, результати реструктуризації у визначеннях цього поняття висвітлюються як
«підвищення ефективності використання виробничого
потенціалу» [19], «фінансове оздоровлення, збільшення обсягів виробництва і збуту конкурентоспроможної
продукції, підвищення ефективності виробництва» [12],
«поліпшення управління, підвищення ефективності й
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конкурентоспроможності виробництва і продукції» [10],
«підвищення конкурентоспроможності з подальшим
зростанням вартості бізнесу» [13], «реформування господарської діяльності та досягнення стратегічних цілей
розвитку» [4] тощо.

П

оруч із терміном «реструктуризація» у науковій
літературі та на практиці набуло поширення застосування поняття «реорганізація». Однозначним є висновок більшості авторів [2, 3, 11, 18], що реорганізація є одним із видів реструктуризаційних заходів.
Е. М. Королькова [11, с. 8] пропонує розглядати процеси змін в організаціях в порядку їх ускладнення: реорганізація – реформування – реструктуризація. При цьому
реорганізація визначається нею як перетворення організаційної структури і управління підприємством при збереженні основних засобів, виробничого потенціалу підприємства, реформування – це зміна принципів дії підприємства, що сприяє підвищенню ефективності виробництва,
а реструктуризація трактується як комплексна оптимізація системи функціонування підприємства відповідно до
вимог зовнішнього оточення і виробленої стратегії розвитку на базі сучасних підходів до управління.
Більшість же науковців вважають реорганізацію підприємства окремим напрямом реструктуризації суб'єкта
господарювання (Д. Кононов, К. Рожков, Л. В. Єжкін,
А. Карлик, Е. Грішпун, С. В. Валдайцев, Г. С. Мерзлікина,
Е. А. Семікін, М. Д. Аістова).
Проведені дослідження дозволили виокремити групу вчених, що вважають реорганізацію єдиним способом
реструктуризації суб'єкта господарювання (А. Глушецький, В. Р. Крижанівський, Е. С. Мінаєв, В. П. Панагушин).
Більшою суперечністю щодо розкриття сутності характеризується поняття «реформування» підприємств.
У роботі С. Скочиляс [23] реформування розглянуто як результат еволюції реструктуризації.
Вважаючи реструктуризацію інструментом реформування суб'єкта господарювання, російські вчені
Л. В. Єжкін, М. Д. Аістова стверджують, що «реструктуризація є всього лише частиною загального розвитку підприємства і, отже, її можна розглядати як один
з ключових механізмів реформування, що приводить до
збільшення ефективності діяльності підприємства» [18,
с. 59; 1]. Подібний підхід простежується й у працях таких
авторів, як В. І. Мазур і В. Д. Шапіро. У монографії «Реструктуризація підприємств і компаній» вони роблять
висновок про те, що реструктуризація є основним засобом реформування підприємства [15]. При цьому вони
висловлюють ідею про те, що «...можливо, реструктуризація є єдиним засобом реформування».
Так, В. Н. Тренев, В. А. Іріков, С. В. Ільдеменов у
монографії «Реформування і реструктуризація підприємства« [20] стверджують, що реформування пов'язане
зі зміною стратегії суб'єкта господарювання і його реорганізацією, реструктуризація ж має за мету зміну структури підприємства і продукції, що ним виробляється.
У цій самій роботі від поняття «реструктуризація» автори відокремлюють поняття «реорганізація», а не тільки
«реформування».
Отже, приведені вище терміни близькі за сенсом
і розрізняються превалюванням окремих аспектів. Ре-
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структуризація співвідноситься з підприємством як з
бізнесом (об'єкт), тоді як реформування більш традиційно пов'язується з підприємством як господарюючим
суб'єктом. Реорганізація, у свою чергу, найчастіше розуміється у вужчому сенсі слова – як структурне перетворення підприємства або групи підприємств.

Щ

е одним терміном, який тісно пов'язаний з реструктуризацією підприємства, є «реінжиніринг». Стосовно суті поняття «реінжиніринг«
в наукових джерелах також немає однозначності.
Розглядаючи співвідношення понять «реорганізація», «реструктуризація», «реінжиніринг», Є. Андрущак
[2, с. 83] розуміє реструктуризацію як системний механізм реформування підприємства.
Реінжиніринг, на його думку передбачає глобальні
перетворення у сфері організації виробництва, управління та збуту продукції в рамках реструктуризації, реорганізація виступає лише як один із напрямів структурної
перебудови в процесі реструктуризації підприємств.
Так, американські науковці М. Хаммер та Дж. Чампі
у 1993 р. дали визначення реінжинірингу бізнес-процесів
як «фундаментальному переосмисленню і радикальному перепроектуванню бізнес-процесів для досягнення
істотних покращень в основних показниках діяльності
підприємства» [25].
Робсон М. і Ф. Уллах у 1997 р. уточнили, що ключовою характеристикою, яка вирізняє реінжиніринг
з-поміж інших технологій здійснення перетворень на
підприємствах, є створення цілковито нових дійових
процесів без урахування використовуваних раніше [21].

На думку С. В. Валдайцева, реінжиніринг – це особ
лива процедура, що передує, в обов'язковому порядку,
процедурам реструктуризації (фінансової) і реорганізації суб'єкта господарювання [4]. М. Д. Аістова [1] вважає
реструктуризацію і реінжиніринг різними процесами
в рамках загального процесу реформування підприємства. Іншої точки зору дотримується С. В. Рубцов, який
стверджує, що «реінжиніринг бізнес-процесів – це один
з бізнес-процесів організації« [22, с. 26]. Б. А. Райзберг,
Л. Ш. Лозовський, Е. Б. Стародубцева [24] вважають реінжиніринг процесом модернізації раніше реалізованих
технічних рішень, одним із напрямів реструктуризації.
Погоджуємося з твердженням К. В. Гайдука та
Г. С. Мерзлікіної [6], що реінжиніринг і реструктуризація – це окремі, але взаємопов'язані процеси. При цьому поняття реструктуризації значно ширше, і в деяких
випадках стратегічна реструктуризація може приймати
форму реінжинірингу бізнес-процесів.
Проведений аналіз сутнісної характеристики поняття «реінжиніринг» дає змогу стверджувати, що він
є окремою економічною категорією, включається до
трансформаційних процесів і перетинається з поняттям
реструктуризації у випадку проведення структурних
змін інноваційного характеру.
Аналіз думок вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо сутності вказаних вище перетворень дозволяє
зробити висновок про те, що реструктуризація є найбільш комплексною і глибокою формою перетворення і
включає комбінацію перетворень у формі реорганізації
й реінжинірингу. На рис. 1 представлено побудовц взаємозалежності понять «реформування», «реорганізація», «реструктуризація», «реінжиніринг».

економіка підприємства

РЕФОРМУВАННЯ
реалізація комплексних змін, що включає зміни базових цінностей та установок,
зміну принципів дії підприємства, що сприяє підвищенню ефективності виробництва

Рис. 1. Побудова взаємозв'язку понять «реформування», «реструктуризація», «реорганізація» і «реінжиніринг»

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2013
www.business-inform.net

ЕКОНОМІКА

перетворення

виділення

поділ

приєднання

Реінжиніринг –
фундаментальне переосмислення
та радикальне перепроектування бізнеспроцесів для досягнення істотних
покращень в основних показниках
діяльності підприємства

Реорганізація –
зміни організаційно-правової форми
підприємства, зміни у складі власників,
у складі структурних підрозділів
підприємства

злиття

Реструктуризація –
процес структурних перетворень
на підприємстві шляхом здійснення
заходів організаційно-економічного,
техніко-технологічного, фінансового
та правового характеру,
що обумовлений змінами факторів
зовнішнього та внутрішнього
середовищ функціонування
підприємства
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ЕКОНОМІКА

економіка підприємства

Побудована схема взаємозв'язку понять демонструє, що для окремих варіантів перетворень на підприємстві деякі з аналізованих категорій мають тотожний
характер, але, загалом, кожне з них має своє змістове навантаження і не може бути рівноцінно замінене іншим.
У статті отримав подальший розвиток аналіз
взаємозв’язку понять «реформування», «реструктуризація», «реорганізація» і «реінжиніринг» з урахуванням
наукових інтерпретацій, що дозволить визначити роль
кожного з понять для виявлення їх впливу та взаємозалежності у співвідношенні з направленістю господарчої
діяльності підприємств.
Висновки
Досліджуючи проблему сутності та передумов
реструктуризації підприємства, можна зробити такі висновки:
1) досліджуючи трактування поняття «реструктуризація», варто погодитися з тим, що кожне визначення
додає важливі елементи до розуміння суті структурних
перетворень, способів внутрішньої перебудови підприємства задля підвищення ефективності діяльності відповідно до мінливих вимог ринку;
2) узагальнюючи наведені словникові трактування,
дослівні переклади термінів з іноземних мов і погляди
науковців, зміст поняття реструктуризації підприємства рекомендуємо подавати як процес структурних перетворень на підприємстві шляхом здійснення заходів
організаційно-економічного, техніко-технологічного, фі
нансового та правового характеру;
3) реструктуризація є найбільш комплексною і
глибокою формою перетворення і включає комбінацію
перетворень у формі реорганізації й реінжинірингу.
Взаємозалежність понять демонструє, що для окремих
варіантів перетворень на підприємстві деякі з аналізованих категорій мають тотожний характер, але, загалом,
кожне з них має своє змістове навантаження і не може
бути рівноцінно замінене іншим;
4) поняття «реструктуризація» досить широке,
і його зміст змінюється залежно від того, на що воно
спрямоване.				
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