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ВСТУП
 На сьогоднішній день міжнародна практика і досвід

проведення реструктуризації в Україні свідчать про те,
що реструктуризація — це одне з складних управлінсь(
ких завдань. Вона не є одноразовою зміною в структурі
капіталу, виробництва або апарату управління. Це про(
цес, який повинен враховувати безліч обмежень і спе(
цифіку тієї компанії, в якій він проводиться. Тому про(
водити його необхідно маючи чіткі цілі, концепцію рес(
труктуризації, розуміння кожного з її етапів, методів
та ризиків.

Це питання розглядали: К.М. Леміш, К.В. Гайдук,
В.А. Швандара, О.А. Гавриш, Л.О. Лігоненко, М.О. Рин(
дач, О.О. Терещенко, І.Г. Балабанов, О.М. Соколова,
Ю.М. Лимонов, М.Д. Аістова, І.А. Садловська, О.Б. Мор(
гулець, Н.К. Моісеєва, І.І. Мазур, Ю.А. Андрійчук.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою роботи є визначення та формування основ(

них ризиків при створенні проекту реструктуризації
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У ході реалізації проекту з реструктуризації визна(

чено декілька найбільш важливих для компаній ризиків,
які можуть негативно вплинути на проведення програм
реструктуризації (рис. 1).

Ризик 1. Ризик недостатньої кваліфікації представ(
ників апарату управління підприємства.
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Визначено та проаналізовано чинники, що впливають на виникнення ризиків, пов'язаних з про*
веденням програми реструктуризації підприємства. Розроблено основи управління ризиками проек*
ту реструктуризації.

Certain and analysed factors, which influence on the origin of risks, related to the leadthrough of the
program of restructuring of enterprise. Methodological government the risks of project of restructuring bases
are developed.

Цей ризик можливо мінімізувати двома шляхами:
1) звільнення менеджменту компанії і залучення

нової команди управлінців;
2) за рахунок проведення спеціалізованих семінарів

і тренінгів для роз'яснення керівництву цілей і основ(
них напрямів реструктуризації, перерозподілу видів
управлінської праці.

При реструктуризації збільшення або зменшення
масштабів підприємства об'єктивно приводить до відок(
ремлення окремих видів управлінської праці в самостійні
сфери трудової діяльності різних груп працівників уп(
равління. Спеціалізація в сфері управління сприяє підви(
щенню якості роботи апарату управління великих
підприємств. У теорії та практиці менеджменту виділя(
ють кілька видів поділу управлінської праці.

Функціональний поділ праці являє собою виділення
функцій, б'єктивно необхідних для ефективного управ(
ління виробництвом, виконання яких закріплюється за
конкретними працівниками або підрозділами апарату
управління.

Ієрархічний поділ управлінської праці передбачає
поділ комплексів робіт з реалізації функцій за рівнями
ієрархії управління та закріплення їх за відповідними
управлінськими працівниками і формування на цій ос(
нові повноважень останніх.

Технологічний поділ передбачає диференціацію
процесу управління на операції зі збору, передачі, збе(
реження і перетворення інформації, виконувані визна(
ченими категоріями працівників.
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Професійний поділ пов'язаний з розподілом
управлінських працівників відповідно до їхньої
професійної підготовки.

Кваліфікаційний поділ передбачає розподіл
робіт за функціями управління і закріплення їх
за управлінськими працівниками відповідно до
їхньої кваліфікації, стажу роботи й особистих
рис.

Посадовий поділ передбачає розподіл управ(
лінських працівників у системі управління орган(
ізацією відповідно до їхньої компетенції (компе(
тенція — сукупність прав, обов'язків і відпові(
дальності управлінського працівника за реаліза(
цію конкретної функції управління) [1].

Проте у будь(якому випадку, щоб виявити і
управляти цим ризиком, необхідне залучення
професійних зовнішніх фахівців.

Ризик 2. Ризик передчасної оцінки резуль(
татів реструктуризації.

На практиці визначити, де починаються ре(
альні результати структурних змін дуже склад(
но. Часто негативні короткострокові наслідки
реструктуризації менеджмент підприємства
приймає за її підсумки. В цьому випадку вся про(
грама може бути згорнута, а стратегічної мети
так і не досягнуто. Для мінімізації цього ризику
необхідне грамотне складання програми ре(
структуризації з докладним описом всіх корот(
кострокових результатів і цільових показників,
а також з чітким визначенням довгострокових
цілей.

Ризик 3. Ризик неякісного юридичного супроводу
процесу реструктуризації.

В ході процесу реструктуризації підприємства час(
то виникає необхідність здійснити юридичні перетво(
рення: зміна форми власності, приватизація, ліквідація
юридичної одиниці структури підприємства тощо. Про(
ведення юридичної реструктуризації, не підкріпленої
реальними організаційними змінами, змінами фінансо(
вих, виробничих систем на практиці є лише напівзахо(
дом. З іншого боку, помилки юридичного супроводу
можуть звести до нуля перетворення, які вже здійснені
в компанії.

Ризик 4. Ризик низької мотивації осіб, задіяних в
процесі реструктуризації.

Без зовнішньої допомоги керівництво швидше за все
не зможе самостійно провести повністю весь процес
реструктуризації. У групі фахівців, що проводить ре(
структуризацію підприємств, мають бути представлені
спеціалісти різних галузей. На чому має бути зроблено
акцент, залежить від ситуації на підприємстві, а також
від кваліфікації керівництва підприємства. Але часто у
робочій групі необхідно мати спеціалістів, що репрезен(
тують основні функції підприємства: менеджмент,
фінанси, маркетинг, виробництво, а також юридичних
та податкових експертів. Тому зазначений ризик харак(
теризується різним рівнем зацікавленості співробітників
компанії в структурних змінах, що призводить до кон(
флікту інтересів, який може виникнути між менеджмен(
том і власниками компанії в ході реструктуризації і не(
гативно вплинути на їх мотивацію протягом проекту.
Для управління цим ризиком необхідно, щоб програма
реструктуризації виходила "зверху вниз", а не "від низу
до верху" [2]. При цьому важливим є те, що прагнення
власників до досягнення цілей реструктуризації повин(
не передаватися як команді топ(менеджерів, так і уп(
равлінцям середньої ланки, виконавцям низового рівня.

Ризик 5. Ризик неправильної оцінки необхідних для
реструктуризації ресурсів.

Традиційно підприємства недооцінюють складність
реструктуризації. Для її реалізації даються обмежені
тимчасові терміни, виявляється задіяним незначне чис(
ло фахівців, виділяється мізерне фінансування. Для за(
побігання цього ризику на етапі створення проекту ре(

структуризації необхідно зробити комплексний аналіз
всіх підсистем (підрозділів) підприємства. Це дасть змо(
гу виявити найслабші сторони організації і відповідно
на цьому буде акцентуватися проект реструктуризації.
Також аналіз кожного підрозділу може кількісно по(
казати можливості розширення або необхідність спря(
мувати ресурси даного підрозділу в іншій сфері діяль(
ності підприємства для забезпечення ефективного ви(
користання цих ресурсів.

Стабільна забезпеченість матеріальними ресурсами
є необхідною умовою функціонування та розвитку будь(
якого підприємства.

Матеріально(технічне забезпечення виробництва в
сучасних умовах господарювання має забезпечити до(
сягнення таких цілей:

— своєчасне забезпечення підрозділів підприємства
необхідними видами ресурсів відповідної кількості та
якості;

— покращення використання ресурсів шляхом ско(
рочення оборотності оборотних засобів, повного вико(
ристання вторинних ресурсів та виробничих відходів
тощо;

— аналіз виробничих можливостей і якості про(
дукції постачальників та заміна неконкурентноспро(
можних постачальників.

Підготовка і проведення аналізу матеріальних ре(
сурсів виконується протягом п'яти етапів. Під час пер(
шого етапу визначають і чітко окреслюють мету і зав(
дання аналізу. На другому етапі старанно опрацьовуєть(
ся програма дій, робочий (календарний) план, визна(
чається коло учасників, розподіляються обов'язки між
ними. Відтак, перед ними ставляться конкретні завдан(
ня, що виходять із загальної мети, розробляються схе(
ма, методика, макети аналітичних таблиць, форм, мето(
дичні вказівки щодо їхнього заповнення, a також спо(
соби графічного оформлення результатів аналізу. На
третьому етапі забезпечується збір необхідної інфор(
мації, статистичної звітності, даних синтетичного й ана(
літичного обліку, планової документації, результатів
спеціальних досліджень тощо, перевіряється їх дос(
товірність і повнота відповідно до мети аналізу. На чет(
вертому етапі здійснюється аналітична обробка інфор(
мації за допомогою спеціальних методів і прийомів; за(
безпечується порівнянність показників; кількісно вимі(
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Рис. 1. Основні ризики, що пов'язані з проведенням
реструктуризації підприємства
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рюється вплив факторів. В результаті групування виді(
ляють матеріальні ресурси, від яких, безперечно, зале(
жить вид роботи підприємства. На п'ятому, підсумко(
вому, етапі необхідно визначити і звести підрахунок
резервів виробництва, розробити пропозиції і економі(
чно обгрунтувати їх в сенсі підприємницької реалізації,
розрахувати економічну ефективність від впроваджен(
ня нових технологій чи додаткових матеріальних ре(
сурсів.

Цілі аналізу ефективного використання матеріаль(
них ресурсів полягають в одержанні найбільш інформа(
тивних ключових параметрів, які дають об'єктивну й
точну оцінку наявності у підприємства різних видів ма(
теріальних ресурсів з погляду забезпечення його кон(
курентоспроможності, уможливлюють оцінку ефектив(
ності управлінських рішень щодо формування портфе(
ля замовлень на матеріальні ресурси, виявлення резервів
підвищення ефективності використання ресурсів, роз(
робку заходів для їх мобілізації.

Для досягнення поставлених цілей необхідно роз(
в'язати комплекс таких завдань:

— вивчення строків, умов поставок та порядку роз(
рахунку обсягів матеріальних ресурсів за укладеними
договорами, оцінка обгрунтованості та ефективності
формування портфеля замовлень на матеріальні ресур(
си;

— визначення характеру складських запасів, оцін(
ка руху та структури споживання матеріальних ціннос(
тей за певний період і в динаміці;

— систематизація факторів, які зумовили відхилен(
ня фактичних показників використання матеріальних
ресурсів від прогнозованих у звітному та в попередніх
періодах;

— моделювання взаємозв'язків між обсягами випус(
ку продукції та матеріаломісткістю, матеріаловіддачею,
іншими факторними показниками;

— оцінка рівня ефективності використання матері(
альних ресурсів через кількісне вимірювання впливу
факторів на виявлені відхилення показників матеріало(
місткості та матеріаловіддачі;

— аналіз динаміки оптових цін на матеріальні ресур(
си та транспортно(заготівельні витрати, а також норм
витрачання матеріальних цінностей;

— рахунок резервів економії матеріальних ресурсів;
— оцінка можливих варіантів мобілізації виявлених

резервів підвищення ефективності використання мате(
ріальних ресурсів;

— розроблення політики управління виробничими
запасами.

Серед матеріальних ресурсів є такі дані:
— планові дані, які використовуються для аналізу

постачання підприємства матеріальними цінностями:
плановані обсяги запасів та обсяги надходження (пор(
тфель замовлень), договори, угоди, контракти на поста(
чання сировини та матеріалів;

— облікові дані, які використовуються:
1) для аналізу забезпеченості підприємства необхі(

дними запасами, тобто всі дані документів складсько(
го, синтетичного й оперативного обліку;

2) для аналізу використання матеріальних ресурсів,
тобто дані зі звітності про матеріальні витрати на ви(
робництво, віднесені на собівартість товарної про(
дукції;

— нормативно(довідкові дані, які регулюють госпо(
дарську діяльність бухгалтерського обліку в Україні;

— господарсько(правові документи, технічна й тех(
нологічна документація, інформація, отримана в ході
маркетингових досліджень [3].

Тому слід заздалегідь чітко усвідомлювати всю
складність даного процесу, щоб забезпечитись всіма
необхідними ресурсами.

Ризик 6. Ризик неправильно поставленої цілі рест(
руктуризації підприємства.

При розв'язанні завдання реструктуризації

підприємства важливе значення має процедура вста(
новлення цілі. Вона полягає у чіткому формулюванні і
визначенні методів і засобів досягнення поставленої
цілі у вигляді конкретних планів, завдань і критеріїв
оцінки.

Виявлені проблеми підприємства дозволяють вста(
новити поточні цілі, головною з яких при кризовому
стані є функціональне виживання підприємства, що
включає збереження контролю над підрозділами, збе(
реження працездатності перспективних підрозділів або
скорочення неприбуткових підрозділів. А при здійсненні
реструктуризації з метою усучаснення підприємства:
підвищення ефективності діяльності підприємства —
підвищення конкурентоспроможності підприємства,
досягнення більш високого рівня у рейтингу компаній
даного ринку, вихід на міжнародний ринок тощо.

Ризик 7. Ризик неправильного вибору методу рест(
руктуризації.

Вибір методів реструктуризації визначається за(
лежно від стратегії, цілей і стану підприємства. Якщо
організація ухвалила рішення про проведення опера(
тивної реструктуризації, то нею можуть бути викори(
стані наступні методи: методи реструктуризації май(
нового комплексу, такі як здача в оренду; консерва(
ція; ліквідація; списання активів, їх реалізація; методи
реструктуризації кредиторської заборгованості, зок(
рема визнання заборгованості недійсною, відстрочен(
ня або розстрочка; погашення заборгованості з
мінімальними витратами; викуп прав вимог до креди(
тора з подальшим пред'явленням вимог і багато інших.
Також організація може використовувати методи ре(
структуризації дебіторської заборгованості: погашен(
ня заборгованості з отриманням максимального еко(
номічного ефекту, визнання заборгованості недійсною,
а також різні форми звільнення або скорочення чисель(
ності співробітників.

Втім, якщо компанія вже добилася високого рівня
операційної ефективності, вона починає використо(
вувати інструментарій стратегічної реструктури(
зації, зокрема удосконалює структуру бізнес(порт(
феля компанії, створює управлінський і фінансовий
потенціал для нового зростання. Цього можна до(
сягти або за рахунок видалення з бізнес(портфеля
тих напрямів, які не є ключовими для майбутнього
компанії, або за рахунок зміцнення стратегічно важ(
ливих для компанії напрямів шляхом набуття ново(
го вигляду бізнесу [4]. Згодом це допоможе їй заво(
ювати довіру інвестиційного співтовариства і пози(
тивно позначиться на результатах її фінансово(гос(
подарської діяльності.

ВИСНОВКИ
Для ефективного проведення реструктуризації

підприємства необхідна розробка комплексної програ(
ми. Вона має синтезувати результати аналітичної ро(
боти і на їх основі чітко сформулювати завдання, шля(
хи, способи, умови досягнення поставлених цілей, май(
бутні заходи та всі можливі ризики проекту реструк(
туризації.
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