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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Реструктуризація підприємства завжди спрямована

на призупинення погіршення результатів його госпо)

дарської діяльності, на підвищення ефективності вироб)

ництва. Вона проводиться на різних рівнях. На макро)

економічному проводяться структурні зміни в економіці

разом із змінами в податковій, інвестиційній та прива)

тизаційній політиці держави. На мікроекономічному
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рівні встановлюється зв'язок із змінами системи управ)

ління та структури окремих суб'єктів господарювання,

зі змінами видів їх діяльності та структури асортименту

товарної продукції [1].

Широкому спектру проблем реструктуризації про)

мислових підприємств присвячено наукові праці таких

видатних вітчизняних вчених)економістів, як І.М. Акімо)
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вої, В.М. Гриньової, C.Б. Довбні, Н.О. Москаленко, С.В. Мо)

черного, І. П. Отенко, В.С. Пономаренка, Л.К. Глинен)

ко, Є.В. Лужка, а також російських — М.Д. Аістової,

А.О. Алпатова, Г.Б. Клейнера, І.І. Мазура, В.Ф. Шапіро

та інших. У роботах цих авторів досліджено сучасний

інструментарій реалізації змін, передумови, що їх обу)

мовлюють, проаналізовані й обгрунтовані підходи до

реструктуризації як до вирішення проблем антикризо)

вого та стратегічного управління. Незважаючи на гли)

бину наукової думки, подальшого наукового досліджен)

ня та обгрунтування потребує розробка організаційних

стратегій реструктуризації підприємства.

Реструктуризація, навіть одного підприємства — це

складний та тривалий процес, що вимагає значних

фінансових і матеріальних витрат, планування поетап)

ності всієї необхідної роботи. Потрібно враховувати

особливості діяльності підприємства, мати якомога

більше відомостей про середовище в якому виникає,

виконується та досягає свого завершення проект ре)

структуризації, тільки в такому випадку можна скорис)

татись відповідною моделлю реструктуризації.

Модель (від лат. modulus — "міра, аналог, зразок")

— копія або аналог досліджуваного процесу, предмета

або явища, що відображає суттєві властивості модель)

ованого об'єкта, з точки зору мети дослідження [7, с.

450].

У статті [2] Бабій І.В. ототожнює модель реструкту)

ризації з системою ідей, на основі яких розробляється і

реалізується програма реструктуризації конкретного

підприємства. За результатами аналізу сучасних моде)

лей реструктуризації автор вказаної статті робить вис)

новок, що значна їх кількість складається з простого

переліку схожих за змістом етапів, які мають, зазвичай,

різну послідовність виконання. Здебільшого автори схе)

матично відображають послідовність виконання етапів,

але основним їхнім недоліком є відсутність альтерна)

тивних дій у разі невдачі на одному із зазначених етапів

процесу реструктуризації, а також відсутність узгодже)

ності окремих етапів та напрямків реструктуризації між

собою.

Ларіонова К.Л. [4] вважає, що деякі моделі підтвер)

джують необхідність проведення комплексної реструк)

туризації, тому що оптимізація певного елемента не дасть

очікуваних результатів. Інші вважають комплексну рест)

руктуризацію процесом надзвичайно складним, який,

крім того, потребує виділення значної суми коштів, на що

не кожне підприємство може відразу спромогтися.

Виходом з такої ситуації може стати поступове впро)

вадження комплексної та безперервної реструктури)

зації, на початку якої потрібно проаналізувати зовнішнє

середовище та потенціал підприємства, сформулювати

цілі реструктуризації, обрати відповідну форму та ме)

тод проведення реструктуризації, розробити бізнес)

план реструктуризації, впровадити та керувати програ)

мою реструктуризації. Така реструктуризація потребу)

ватиме значно більше часу. Програма реструктуризації

має бути заздалегідь визначеною, а кожен етап зваже)

ним.

Прушківський В.Г. вважає, що модель реструктури)

зації розробляється у три логічні етапи: виклад концеп)

туальних вимог до моделі, що створюється; розробка

структурних схем моделі; розробка самої моделі [6].

Перший етап розробки моделі — вимоги до ство)

рюваних моделей. У цьому випадку об'єктивні вимоги

до моделей визначаються тим, що одна повинна буду)

ватися на основі загальної концепції реструктуризації й

має на меті саме її відобразити і виразити. Для більшої

чіткості ці початкові вимоги разом з коротким їх моти)

вуванням розділені на пункти.

Другий етап розробки моделі — розробка струк)

турної схеми моделі. Щоб добитися якнайповнішого

віддзеркалення висловлених вимог у самій моделі, не)

обхідним виявилося заздалегідь пропрацювати її почат)

кову структурну схему. У достатньо деталізованому для

розробки моделі вигляді ця її структурна схема пропо)

нується в наступному вигляді двох блоків — зовнішнє

середовище функціонування промисловості та дії учас)

ників і дії на об'єкти реструктуризації, які містять у собі

досить широкий перелік характеристик даних блоків та

певних ланцюжків дій.

Характеристики промислового підприємства та його

послідовні дії, пов'язані з реструктуризацією її вироб)

ничого потенціалу, обгрунтовуються на третьому етапі

розробки моделі [6]:

Більш узагальнений опис моделі реструктуризації

надає Ларіонова К.Л. Дана аналітична модель скла)

дається з чотирьох основних етапів: інформаційно)ана)

літичний; проектно)підготовчий; впровадження програ)

ми реструктуризації; оцінка ефективності впроваджен)

ня реструктуризації.

Іваниця О.Б. згрупувала моделі реструктуризації за

спільними характеристиками у п'ять основних груп:

1. Традиційні моделі реструктуризації: базова мо)

дель реструктуризації, дворівнева модель, модель стра)

тегічної і функціональної реструктуризації, модель

"Скорочення затрат".

2. Антикризові моделі реструктуризації: "Поперед)

ження банкрутства", "Реструктуризація в умовах кри)

зи".

3. Адаптивні моделі реструктуризації: "Техніко)

технологічного переозброєння виробництва", "Адапта)

ція до ринку", "Адаптація корпоративної культури".

4. Структурні моделі реструктуризації: "Координа)

ція структурних параметрів", організаційно)функціо)

нальна модель, модель структурної перебудови систе)

ми підприємства.

5. Комплексні моделі реструктуризації: модель ком)

плексної реструктуризації, організаційно)господарська

комплексна модель.

У ході дисертаційного дослідження Моргулець О.Б.

запропонувала модель на основі стадійного процесу, що

має три загальні етапи: інформаційно)аналітичний, про)

ектно)підготовчий, впровадження і оцінка результатів.

Характерною особливістю розробленої моделі, що

відрізняє її від існуючих, є ретроспективний аналіз

бізнес)моделей підприємства за декілька основних пе)

ріодів його життєдіяльності, оцінка альтернатив та роз)

робка майбутньої бізнес)моделі з урахуванням пріо)

ритетних напрямків розвитку галузі. Реалізація цього

підходу забезпечує розробку обгрунтованої концепції

та програми реструктуризації, їхнє безперебійне впро)

вадження, а також підвищує вірогідність оптимального

пристосування підприємства до зовнішніх умов з огля)

ду на його специфіку.
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У підручнику Гейця В.М. [3, с. 221] подається уза)

гальнений перелік моделей реструктуризації, який

сформувався завдяки світовому досвіду здійснення ре)

структуризації підприємства: вартісна, портфельна,

ділової досконалості, прагматична.

Вартісна модель реструктуризації реалізується за

допомогою "Пентагона" реструктуризації консалтин)

гової фірми McKincey&Company. Модель грунтується

на тезі, що кінцевою метою функціонування будь)яко)

го підприємства має бути зростання його вартості, яка,

в свою чергу, залежить від чистих грошових потоків,

що генеруються завдяки діяльності підприємства. Цей

критерій є прийнятним для всіх партнерів підприємства

— акціонерів, споживачів, постачальників, кредиторів,

держави. Тому будь)які реструктуризаційні дії слід

розглядати під кутом зору зростання вартості підприє)

мства.

McKincey&Company пропонує п'ятистадійний підхід

до оцінки підприємства і аналізу можливостей реструк)

туризації.

1. Поточна ринкова вартість підприємства є старто)

вою точкою аналізу. Вона містить ринкову вартість ак)

ціонерного капіталу та ринкову вартість боргу підприє)

мства. На жаль, цей інструмент поки що не діє в Україні,

проте певний внутрішній аналіз з боку власного менед)

жменту може бути запроваджений. Для цього аналізу)

ють рівень прибутків на інвестований капітал у по)

рівнянні як із середнім на ринку, так і з аналогічними

підприємствами.

2. Вартість підприємства "як є". Ринкова вартість

підприємства пов'язана з оцінкою майбутніх грошових

потоків за умов реалізації поточних заходів щодо удос)

коналення промислового підприємства в цілому та його

окремих підрозділів до розробки програми реструкту)

ризації.

3. Потенційна вартість підприємства з внутрішніми

покращеннями. У рамках реалізації програми реструк)

туризації можуть бути знайдені заходи щодо підвищен)

ня вартості підприємства за рахунок внутрішніх опера)

тивних покращень, які дають змогу скоротити витрати,

а також стратегічних ініціатив, спрямованих на

збільшення грошових потоків.

4. Потенційна вартість підприємства із зовнішніми

покращеннями. Підприємства може також підвищити

свою вартість за рахунок змін, внесених до бізнес)пор)

тфелю. Так, господарські підрозділи з недостатньою

результативністю можуть бути продані за вищу ціну, ніж

їх внесок у поточну вартість підприємства. Ці реструк)

туризаційні заходи розробляють і оцінюють, виходячи

з таких можливих сценаріїв:

продаж структурних одиниць стратегічному покуп)

цю;

відокремлення певних підрозділів (структурних оди)

ниць);

купівля структурних одиниць менеджментом або

третьою стороною;

ліквідація.

5. Оптимальна реструктуризована вартість підприє)

мства. Потенційні результати внутрішніх покращень у

сукупності зі змінами в портфелі напрямів діяльності

підприємства визначають її максимально можливу по)

точну вартість. Різниця між тією "оптимально реструк)

туризованою вартістю" та поточною вартістю визначає

потенційну прибутковість придбання підприємства.

На думку І.В. Бабій [2], з теоретичної точки зору

вартісна модель реструктуризації, зокрема "Пентагона"

McKincey, є найбільш обгрунтованою. Однак у повному

варіанті вона може використовуватись в умовах розви)

неного ринку, якого немає в Україні. Це не означає, що

дану модель не можна використовувати в нашій країні.

Скажімо, актуальними для більшості вітчизняних

підприємств є заходи третього та четвертого етапів. Для

них актуальними і невідкладними є кроки, пов'язані із

внутрішніми змінами в межах оперативних та стратегіч)

них дій, продажу окремих підрозділів підприємств,

купівлі інших невеликих організацій (маркетингових,

торговельних, інформаційних).

Ідея портфельної моделі реструктуризації полягає

у проектуванні найбільш обгрунтованої ринкової ніші

підприємства та її наступного завоювання з використан)

ням спеціальних методів — портфельних методів пла)

нування.

Методи, засновані на розгляді підприємства як "пор)

тфеля" напрямів діяльності (стратегічних одиниць бізне)

су — СОБ), кожний з яких є унікальною комбінацією

галузевих і конкурентних характеристик, потребують

специфічних підходів до управління. Методи портфель)

ного аналізу передбачають об'єднання різних СОБ у

групи, що сприяє спрощенню процедур прийняття стра)

тегічних рішень на корпоративному рівні в процесі ре)

структуризації.

Крім корпоративного рівня, передусім у прийнятті

рішень щодо розподілу ресурсів, балансування грошо)

вих потоків, портфельні методи часто використовують

для розроблення конкурентної та маркетингової стра)

тегій, наприклад, у процедурах сегментування ринків і

планування продуктового асортименту.

Найпростішою і, мабуть, саме тому найчастіше вжи)

ваною на практиці реструктуризації підприємства є мат)

риця, розроблена Boston Consulting Group. Вона за)

снована на двох показниках: конкурентної позиції СОБ

і темпів зростання ринку, на яких функціонує це СОБ.

Темпи зростання є досить точним індикатором етапу

життєвого циклу продуктів, які пропонуються ринком, і

визначають перспективи підвищення ринкової частки та

прибутковості. У більшості випадків конкурентна пози)

ція СОБ характеризується не абсолютною, а відносною

часткою на ринку, як правило, вираженою відношенням

до ринкової частки найбільшого конкурента. Відповід)

но до цього розподілу виробляють підхід до кожної з

СОБ.

Конкурентоспроможність СОБ визначають, виходя)

чи з таких показників: розмірів, темпів зростання, рин)

кової частки за сегментами, прихильності покупців, при)

бутковості, ефективності розподілу, технологічного

потенціалу, гнучкості, організаційної структури.

Основними показниками, що використовуються при

оцінці привабливості галузі ринку є: розміри ринку, тем)

пи зростання, конкурентна ситуація, рівень цін, прибут)

ковість, технічний рівень, державне регулювання, чут)

ливість до загальногосподарської кон'юнктури.

Портфельні моделі реструктуризації потребують, з

одного боку, надійної інформаційної бази, насамперед

щодо ринкової ситуації, а з іншого — висококваліфіко)



29

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ваних фахівців)аналітиків з питань стратегічного мар)

кетингу. Звичайно, обидва аспекти зазначеного підхо)

ду в Україні знаходяться в стадії становлення. Тому за)

стосування портфельної моделі реструктуризації в Ук)

раїні є епізодичним. Досвід показав, що залучення до

розробки проектів висококваліфікованих іноземних

консультантів, для яких середовище українського бізне)

су і традиції вітчизняного менеджменту є незвичним,

виявився дефективним.

Модель ділової досконалості заснована на концепції

комплексного управління якістю підприємства. Реструк)

туризація в цьому варіанті є одним з важелів поліпшен)

ня якості функціонування фірми. Отже, зміст і програ)

ма реструктуризації в цьому разі залежатимуть від того,

яку саме концепцію управління якістю обере підприєм)

ство. Кожна з таких концепцій описує "ідеальне"

підприємство і дає можливість кількісно оцінити робо)

ту та результати діючих підприємств у порівнянні з ним.

Методика використання європейської моделі діло)

вої досконалості для реструктуризації полягає у тому,

що підприємство для досягнення зрушень у слабкій

ланці розробляє відповідні реструктуризаційні заходи.

Для одного підприємства такою ланкою є ресурси, для

іншого — процеси. Це виявляється в результаті само)

оцінки чи зовнішньої оцінки в балах. Та ланка, де роз)

рив між реальними балами і максимумом найбільша, і

має бути сферою реструктуризації.

Прагматична модель реструктуризації грунтується

на пошуку шляхів розв'язання невідкладних проблем з

використанням методу постановки критичних питань. Ці

питання керівництво підприємств може визначати само)

стійно. Однак доцільніше залучити кваліфікованих екс)

пертів. Прагматична модель реструктуризації спираєть)

ся передусім на досвід експертів і вищого керівництва

підприємства у здійсненні програм удосконалення ви)

робничо)господарських процесів. На думку Гейця В.М.

прагматична модель є найпоширенішою і найефектив)

нішою в Україні та інших країнах СНД [3].

Систему розробки і відбору варіантів реструктури)

зації підприємства засновано на комплексній схемі стра)

тегічного управління змінами і спрямовано на коорди)

націю зусиль усіх підрозділів на вирішення ключових

питань, досягнення кінцевих результатів. Доведено, що

реструктуризаційні зміни мають певні особливості, які

проявляються у цілях, передумовах, чинниках, засобах

регулювання, мотивах, формах, завданнях, основних

заходах, видах та етапах реформування.

У цьому випадку мова йде про моделі, які форму)

ють стратегії здійснення процесів реструктуризації.

Підхід до здійснення при реалізації стратегії може за)

лежати від таких факторів, як:

темп здійснення зміни;

обсяг контролю з боку менеджерів;

використання зовнішніх фахівців, наприклад кон)

салтингових;

центральне або місцеве зосередження сил.

Під стратегією реструктуризації будемо розуміти

той чи інший підхід, підібраний в залежності від обста)

вин, який враховує фактори, описані вище. Не існує

будь)якої однієї, універсальної, оптимальної стратегії

зміни. Обрана модель може бути корисною протягом

дуже короткого часу, і пролонгація його на більш три)

валий термін часто призводить до незрівнянно великих

витрат, ніж до позитив них змін, що сприяє підвищенню

ефективності організаційних процесів. При викорис)

танні стратегії реструктуризації необхідно пам'ятати, що

у керівника є вибір. Одним з найбільш важливих пара)

метрів при здійсненні зміни є рівень організаційної го)

товності. Цей параметр використовувався в якості

основного при виборі стратегії.

Все розмаїття стратегій змін можна об'єднати в п'ять

груп (зрозуміло, можливі якісь проміжні, гібридні фор)

ми стратегій).

Директивна стратегія — нав'язування змін з боку

менеджера, який з другорядних питань може "торгува)

тися" (нав'язування угод з оплати, зміна порядку робо)

ти (напр., норм, розцінок, розкладу роботи) в наказо)

вому порядку).

Стратегія, заснована на переговорах — визнання

законності інтересів інших беруть участь у змінах сторін,

можливість поступок в процесі здійснення (угоди по про)

дуктивності, угода з постачальниками з питань якості).

Нормативна стратегія — з'ясування загального став)

лення до зміни, часте використання зовнішніх агентів

щодо змін, відповідальність за якість (програма нових

цінностей, робота в команді, нова культура, відпові)

дальність службовця);

Аналітична стратегія — підхід, заснований на чітко)

му визначенні проблем, збір, вивчення інформації, ви)

користанні експертів (проектна робота, наприклад: за

новими системами оплати, за новим інформаційним си)

стемам).

Стратегія, орієнтована на дію — загальне визначен)

ня проблеми, спроба знайти рішення, яке модифікуєть)

ся у світлі отриманих результатів (Більше залучення за)

цікавлених людей, ніж при аналітичній стратегії, програ)

ма заходів щодо зниження кількості прогулів і деякі

підходи до питань якості).

Професор Гарвардської школи бізнесу Розабет

Мосс Кантор (1985) пропонує наступні жартівливі пра)

вила для менеджера, який застосовує директивну стра)

тегію. Але жартівливий тон не приховує серйозність

проблеми. На жаль, існує дуже багато менеджерів, які

вважають директивну стратегію єдино можливою і зас)

тосовують її навіть у разі необхідності проведення ру)

тинних змін. "Правила" проведення змін (правила дій для

припинення новаторства).

1. Розглядайте будь)яку нову ідею знизу з підозрою,

тому що вона нова і тому що це погляд знизу. "Ви по)

винні наполягти на тому, щоб люди, які потребують

Вашої підтримки для здійснення своїх ідей, спочатку

пройшли декілька інших рівнів менеджерів, щоб зібра)

ти з них підписи. Рекомендуйте співробітникам відділів

або окремим службовцем покритикувати пропозиції

один одного. Це позбавить Вас від необходімості са)

мому приймати рішення. Ви просто виберете того, хто

вижив у результаті такої критики.

2. Відкрито виступайте з критикою і не особливо

поспішайте з похвалою. Це змусить людей ходити на)

вшпиньки. Нехай вони знають, що Ви можете в будь)

який момент звільнити їх.

3. Розглядайте факт виявлення проблем як невда)

чу, щоб відбити у людей бажання ставити Вас до відо)

ма, що у них щось не в порядку.
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4. Ретельно контролюйте все. Переконайтеся, що

співробітники вважають все, що тільки можна порахувати.

5. Приймайте рішення про реорганізацію або зміну

напряму в політиці потай і також таємно інформуйте про

це співробітників. Це змусить їх ходити навшпиньки.

6 Перевіряйте, щоб запити на отримання інформації

були завжди виправдані і щоб вона не діставалася ме)

неджерам дуже легко.

7. Нехай менеджери нижчої ланки під прапором де)

легування повноважень та участі в прийнятті рішень не)

суть відповідальність за зниження, звільнення та пере)

ведення працівників на інші посади. А також за вико)

нання інших загрозливих рішень, які Ви прийняли, і

змусьте їх робити це дуже швидко.

8. І найголовніше, ніколи не забувайте, що Ви —

найголовніший і знаєте все важливе про справу.

Ці правила виникли на підставі детального вивчення

Кантор 115 інновацій, що проводяться, за її словами, "май)

страми змін" — найбільшими корпораціями, які мають

високу репутацію в області прогресивної політики вико)

ристання людський ресурсів, такими як General Electric,

General Motors, Honeywell, Polaroid і Wang Laboratories.

Кантор виявила критичні відмінності між організа)

ціями, які можуть і здійснюють нововведення, і тими,

чий стиль мислення проти змін і перешкоджає нововве)

денням. Інноваційні фірми здійснюють "інтегративний"

підхід до проблем. Вони виявляють готовність бачити

проблеми цілком і в їх рішеннях рухатися за межами

отриманого здорового глузду, роблячи виклик уста)

леній практиці. Підприємницькі організації готові діяти

на межі своїх можливостей, маючи справу з тим, чого

вони до кінця не знають (наприклад, нові інвестиціі, нові

ринки, нова продукція). Вони вимірюють себе не за стан)

дартами минулого, а за їх баченням майбутнього.

Підприємницькі організації сильно відрізняються від

фірм з "сегменталістскім" підходом, які розглядають

проблему настільки вузько, наскільки можливо, неза)

лежно від її контексту. Компанії такого виду, швидше

за все, мають сегментованні структури: велика кількість

відділень, обов'язково відгороджених одне від іншого —

виробничий відділ від справи маркетингу, менеджери

корпорації від менеджерів подразділень, управлінський

персонал від робітників, чоловіки від жінок. Як тільки

проблема визначена, вона поділяється на частини, які

відносяться до відповідних відділів. Дуже мало зусиль

або ніяких зусиль не приділяється завданню організації

справи, як інтегрованого цілого. "Сегменталістскій"

менеджер не має справи з належними іншим аспектами

завдання, і він буде вважати своєю особистою невда)

чею, якщо інші почнуть бесп  коіться про його справи.

Таким чином, підприємницький дух виявляється затис)

нутим і рішення, швидше за все, не буде інноваційним.

В описуваних випадках інтегративної організації, де

процвітають нововведення, Р. Кантор передбачає ряд

важливих елементів, необхідних для зменшення сегмен)

талізма в старих, які загрузли в проблемах фірмах. Мета

полягає в тому, щоб розбудити дух підприємництва,

потенціал, який існує в усіх організаціях. Методи вклю)

чають заохочення культури, гордість за власні досяг)

нення фірми, зменшення верств иерархії, поліпшення

горизонтальної комунікації та надання збільшеної

інформації про плани компанії. Децентралізація дуже

важлива; також важлива передача повноважень в ухва)

ленні рішень людям, що знаходяться на нижніх повер)

хах організації, щоб вони мали владу і ресурси для роз)

робки своєї ідеї — навіть якщо це означає перерізання

встановлених сегментів і меж.

Постає питання, яким чином вибрати стратегію? Як

вже вказувалося, при певних умовах кожна зі стратегій

має визначені переваги. Але в той же час можна склас)

ти раціональний, але обгрунтований список факторів,

які можуть вплинути на вибір. Такими факторами є:

необхідний час для здійснення змін;

рівень організованості змін;

сила (повноваження) управлінського персоналу (по)

тенціалу);

гнучкість керівництва.

Отже, автор статті пропонує використовувати ре)

зультати оцінювання організаційної готовності підприє)

мства до реструктуризації для організаційної моделі

реструктуризації підприємства. Як виміри виступають

такі показники:

організованість процесів реструктуризації;

компетентність управлінського персоналу (потен)

ціал);

гнучкість керівників та структури підприємства.

 Організованість 
стратегічних змін

Управлінський 
потенціалОрганізаційна 

гнучкість

Рис. 1. Схема стратегічного тривимірного простору організаційного забезпечення
реструктуризації підприємства
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Перші два виміри широко використовуються в

більшості моделей готовності підприємства до змін. Вве)

дення третього значно розширює аналітичні можливості.

В кубічному зображенні модель буде мати вигляд (рис. 1).

Організаційна модель реструктуризації машинобу)

дівного підприємства визначається:

1) рівнем організаційної готовності,

2) рівнем організаційно)правової підтримки з боку

держави.

Незважаючи на рівень участі держави в ході ре)

структуризації галузі машинобудування, підприємства

повинні мати набір можливих організаційних стратегій.

За результатами оцінювання організаційної готовності

підприємства до реструктуризації [5], на основі схеми

тривимірного простору організаційного забезпечення

реструктуризації підприємства розроблені вісім особ)

ливих організаційних стратегій реструктуризації (табл.

1).

Таблиця 1. Організаційні стратегії реструктуризації підприємства

Організаційні 
стратегії 
реструкту-
ризації 

підприємства 

Стратегічне 
позиціювання 

Параметри моделі 

Рівень управлінського 

потенціалу ( D 1) 

Рівень організованості 

стратегічних змін ( D 2) 

Рівень прояву організаційної 

гнучкості ( D 3) 

1 2 3 4 5 
1. Стратегія  
новатора 
(безперервних 
змін) 

 

Найвищий рівень 
управлінських 
компетенцій, наявність 
досвіду реструктуризації 

Найвищий рівень 
організованості - 
відкритість та прозорість 
інформації, колегіальні 
способи вибору та 
прийняття рішень 

Найвищий рівень організаційно 
гнучкості, структури управління, 
достатній рівень економічного 
потенціалу щодо реалізації 
превентивних змін 

2. Директивна 
гнучка  
стратегія 

 

Найвищий рівень прояву 
управлінських 
компетенцій, переваги 
віддаються 
короткостроковим 
результатам 

Найнижчий рівень 
організованості, 
авторитарне прийняття 
рішень, відсутність керівної 
коаліції 

Найвищий рівень гнучкості 
управління, наявність творчої 
атмосфери, гнучка ресурсна база, 
поінформованість керівників про 
стан зовнішнього середовища 

3. Стратегія, 
заснована на 
переговорах  

 

Найнижчий рівень 
управлінських 
компетенцій, готовність 
вести переговори з 
іншими групами з питань 
здійснення змін 

Найвищий рівень 
організованості, стратегічні 
перспективи та плани, 
керівник є ініціатором змін 

Найвищий рівень гнучкості 
управління, наявність творчої 
атмосфери, готовність керівника 
йти на необхідні поступки 

4. Аналітична 
стратегія 

 

Найнижчий рівень 
управлінських 
компетенцій, 
використанні 
бенчмаркінгу щодо 
реструктуризації  

Найнижчий рівень 
організованості, відсутність 
бачення перспектив, 
керівної коаліції та довіри 
колективу 

Найвищий рівень гнучкості 
управління за рахунок залучення 
консультантів з організаційного 
розвитку для вивчення  
поставлених проблем 

5. Стратегія 
змін через 
маніпуляцію 
довірою 
 

Найнижчий рівень 
управлінського 
потенціалу щодо 
реструктуризації, 
керівники не володіють 
всією інформацією, 
необхідної для 
планування змін 

Найвищий рівень 
організованості персоналу, 
що виявляється у 
відповідальності за 
здійснення змін, будь-яка 
відповідна інформація, 
якою вони володіють, 
включатиметься до плану 
змін 

Найнижчий рівень гнучкості 
структури та економічного 
потенціалу управління, 
вимагається багато часу для 
подолання опору змінам, в 
майбутньому може привести до 
виникнення проблем, якщо 
персонал відчує, що ними 
маніпулюють 

6. Стратегія 
авантюрних 
змін  

Найвищий рівень 
управлінських 
компетенцій, 
реструктуризація 
реалізується як план 
досягнення особистих 
інтересів керівників 

Найнижчий рівень 
організованості, відсутність 
достатньої організаційної 
підтримки та стратегічного 
плану 

Найнижчий рівень гнучкості в 
системі управління, розвинута 
система контролю 

7. Нормативна 
стратегія 

 

Найвищий рівень 
управлінських 
компетенцій, наявний 
досвід у реалізації 
стратегічних перетворень 

Найвищий рівень 
стратегічних змін, повна 
довіра колективу 
підприємства керівництву 
за результати 
реструктуризації  

Найнижчий рівень гнучкості, 
робиться спроба піти далі 
звичайного отримання згоди 
службовців на якісь зміни, 
домогтися почуття 
відповідальності зацікавлених осіб  

8. Стратегія, 
орієнтована на 
поступові 
тривалі зміни  

 

Найнижчий рівень 
управлінських 
компетенцій, відсутність 
досвіду щодо 
реструктуризації, 
підприємство вчиться на 
своїх помилках. 

Найнижчий рівень 
організованості, проблеми 
не чітко визначені, 
відсутній плани 
реструктуризації 

Найнижчий рівень гнучкості, 
контрольованість управлінських 
дій, залучені до реструктуризації 
співробітники часто перебувають 
під сильним впливом керівника 
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При застосуванні директивної стратегії менеджер

вирішує, що має бути зроблено, і здійснює стратегічні

зміни, мало залучаючи інших співробітників і майже

не відступаючи від початкового плану. Метою дирек)

тивних стратегій часто є здійснення змін, які повинні

бути проведені в стислі терміни; природно, при цьо)

му знижується ефективність використання якихось

інших ресурсів. Цей тип стратегії для своєї реалізації

потребує високого авторитету керівника, лідерських

якостей, націленості на завдання, наявності всієї не)

обхідної інформації та можливості долати опір

змінам. Застосування директивних стратегій найбільш

доцільно в умовах кризи і загрози банкрутства, коли

у її керівників обмежені можливості для маневру і

немає альтернативи вибору способу дій. Така ситуа)

ція часто складається під впливом як зовнішніх, так і

внутрішніх факторів. Найбільш типовими причинами,

що викликають до життя директивні стратегії, є не)

бажані явища серед факторів конкуренції (наприклад,

висування конкурентами на ринок нової продукції, яка

перевершує за якістю і більш доступних за ціною) або

зниження продажів через несприятливе поєднання

макроекономічних показників. До внутрішніх причин

можна віднести дуже високий ступінь опору проекто)

ваним змінам, незалежно від того, якими мотивами

поведінки вони обгрунтовуються. При директивному

підході люди, залучені в зміни, змушені просто мири)

тися з фактом змін.

Стратегія, заснована на переговорах. Застосовую)

чи цю стратегію, менеджер як і раніше є ініціатором

зміни, проте виявляє готовність вести переговори з інши)

ми групами з питань здійснення зміни, піти на необхідні

поступки.

На здійснення стратегії переговорів іде трохи

більше часу, бо проводяться переговори з іншими за)

цікавленими сторонами, і при цьому складніше перед)

бачити результати, оскільки важко заздалегідь по)

вністю визначити, які необхідно буде зробити поступ)

ки.

Проте ті, на кому позначається зміна, мають, при)

наймні, можливістю висловлювати свою думку, відчу)

вають почуття розуміння. Зміна характеру роботи

замість збільшення заробітної плати та частки прибутків,

є прикладом такого підходу.

Нормативна стратегія. При використанні цієї

стратегії робиться спроба піти далі звичайного от)

римання згоди службовців на якісь зміни, домогти)

ся почуття відповідальності зацікавлених людей не

тільки за здійснення якихось певних змін, але і за

досягнення загальних цілей організації. Саме тому

цю стратегію іноді називають "серця і уми". При

створенні якісно нового виду продукції або послуги

бажано заручитися почуттям відповідальності служ)

бовців за реалізацію ідеї високої якості і добитися

того, щоб вони постійно прагнули до виконання цієї

мети шляхом безперервного видачі пропозицій з

удосконалення, за допомогою постійної участі в роз)

робках проектів з підвищення якості, беручи участь

у роботі гуртків якості. У цьому випадку іноді вда)

ються до допомоги консультантів)фахівців у сфері

поведінки окремих осіб і груп, саме вони сприяють

процесу зміни ставлення до роботи. При інших спро)

бах змінити культуру організації підключаються

зовнішні консультанти, які є експертами не по конк)

ретній задачі такій, як операційні дослідження або

комп'ютери, а з поведінки та психології групи. Цей

підхід вимагає великої кількості часу в порівнянні з

директивними стратегіями. Однак питання про те, як

домогтися потрібного почуття відповідальності, ще

залишається відкритим.

Аналітичні стратегії використовують технічних екс)

пертів для вивчення поставлених проблем. Часто коман)

ди менеджерів, які залучають експертів з провідних

відділів або спеціальних консультатнтів, працюють над

конкретною проблемою, бо зміна системи розподілу,

створення цеху. Зазвичай цей підхід реалізується під

суворим керівництвом менеджера. Результатом такого

підходу є отримання оптимальних з технічної точки зору

рішень, при цьому особливо не враховуються пробле)

ми співробітників.

Стратегії, орієнтовані на дію, відрізняються від ана)

літичних двома аспектами. Перший — проблема не так

чітко визначена, другий — залучені до планування зміни

співробітники часто перебувають під сильним впливом

менеджера. Як правило, серед цих співробітників є

люди, на яких позначиться введення змін. Група пробує

цілий ряд підходів до вирішенняня проблеми і вчиться

на своїх помилках.

При аналізі ситуації, пов'язаної зі зміною організа)

ційної структури, менеджери явно або неявно вибира)

ють швидкість здійснення зміни, обсяг попереднього

планування, необхідність залучення інших співробіт)

ників або фахівців, той чи інший підхід. Успішне

здійснення зміни відбувається тоді, коли цей вибір є

послідовним і відповідає ключовим особливостям си)

туації.

Передбачається, що наявні в розпорядженні менед)

жера варіанти потрапляють в область стратегічного кон)

тинууму. На одному кінці континууму стратегія зміни ви)

магає швидкого здійсненн змін, чіткого плану дій і не)

значного залучення інших фахівців. Цей тип стратегії

дозволяє долати будь)який опір і в результаті має при)

вести до виконання задуманого. На іншому кінці стра)

тегія вимагає набагато більш повільного процесу, менш

чіткого плану дій та притягнення крім спеціалістов інших

людей. Цей тип стратегії призначений для зниження

опору до мінімуму.

Чим далі ми просуваємося по континууму вліво, тим

більше спостерігається тенденція до примусу і тим мен)

ше прагнення використовувати інші підходи (стратегії),

особливо участь.

Здійснення організаційних змін, заснованих на не)

послідовних стратегіях, зазвичай, призводить до виник)

нення непередбачуваних проблем. Наприклад, зміни, які

не були чітко сплановані або пов'язані із залученням

великого колиа людей і, тим не менш, здійснюються

швидко, ймовірно, закінчаться невдачею через прояви

непередбачених обставин.

З усього вищесказаного можна зробити висновок,

що директивні стратегії можна застосовувати тільки

тоді, коли інші стратегіі не підходять. Вибравши цю стра)

тегію, менеджер повинен усвідомлювати необхідність

швидкого здійснення змін за короткий термін як прин)

ципову або навіть неминучу умову роботи і те, що лю)
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дина, здійснює зміни, повинна володіти значними по)

вноваженнями, силою і стійкістю для виконання цієї

зміни.

Положення стратегії зміни в стратегічному конти)

ніумі залежить від чотирьох факторів:

1. Ступінь і вид опору, який можна очікувати. За

умови рівності інших факторів чим більше опір, тим важ)

че буде подолати його і тим більшою мірою менеджеру

доведеться "просуватися" вправо по континууму, щоб

найти способи зниження опору.

2. Положення ініціатора зміни стосовно чинять опір,

особливо в тому, що стосується його сили (влади, пов)

новажень). Чим меншою силою володіє ініціатор по

відношенню до інших, тим більше менеджерові)ініціа)

тору змін доведеться просуватися по континууму впра)

во. І навпаки, чим сильніше позіція ініціатора, тим більше

він може переміщатися вліво.

3. Особистість, що має відповідну інформацію

для планування та здійснення зміни. Чим сильніше

ініціатори зміни передчувають, що їм знадобляться

інформація і зобов'язання з боку інших співробіт)

ників для планування і здійснення зміни, тим біль)

шою мірою вони повинні переміщатися вправо. От)

римання корисної інформації та організація від

інших вимагає часу.

4. Фактори ризику. Чим більше реальна ймовірність

ризику для реальної організації для її виживання (за

умови, що ця ситуація не буде змінена), тим більше по)

трібно переміщатися вліво.

Організаційні зміни, які ігнорують ці фактори, не)

минуче приречені на провал. Поширеною помилкою

менеджерів є те, що вони рухаються занадто швидко і

призалучають надто мало людей, незважаючи на те, що

вони не мають достатньої інформації, дійсно необхід)

ної для планування зміни.

Оскільки ці фактори залишають менеджеру ви)

значенийний вибір положення на континуумі, ймові)

рно, найбільш оптимальним є вибрати точку якнай)

далі праворуч. Це робиться як з економічних, так і

соціальних причин. Нав'язування змін людям, з яким

зазвичай пов'язано рух у лівому напрямку контину)

уму, може мати занадто багато негативних побічних

ефектів, що діють як протягом короткого, так і три)

валого часу. Здійснення змін з використанням стра)

тегії з правої частини контінуума часто може бути

дуже корисним для розвитку організації та її співробіт)

ників.

Отже, модель реструктуризації — це структурова)

ний набір напрямів діяльності для перетворення підприє)

мства. Модель реструктуризації не є лінійним алгорит)

мом перетворення, а пропонує варіанти дій, не вказую)

чи жорстку послідовність, конкретний набір заходів та

їх часові рамки. Модель реструктуризації дозволяє ви)

окремити будь)який напрям діяльності в якості пріори)

тетного в залежності від потреб підприємства та прове)

сти реструктуризацію в будь)які зручні та доцільні для

підприємства терміни.

Аналіз організаційних стратегій з використання три)

вимірного простору дозволяє краще враховувати особ)

ливості організаційних проблем реструктуризації й фор)

мувати адекватну та релевантну організаційну модель

реструктуризації підприємства.
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