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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація ринків, економічна лібералізація,

інтенсифікація виробничих процесів, обмеженість ре-
сурсів, науково-технічний прогрес, нестабільність нор-
мативно-правового поля змінюють умови господарю-
вання суб'єктів економічної діяльності, створюють нові,
деформують та ліквідують усталені можливості підви-
щення конкурентних позицій, ігнорування чого призво-
дить до втрати конкурентоспроможності на фоні адап-
тації конкурентів до нових факторів комерційного успі-
ху. Динамічність та суттєвість змін умов господарюван-
ня змушують підприємства як учасників господарсько-
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визначення терміну "фінансовий механізм реструктуризації".
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економічних відносин, не лише коригувати стратегію
розвитку, чи підходи до управління бізнесом, а й вдава-
тись до кардинальних внутрішніх перетворень, що пе-
редбачають структурні зміни господарського механіз-
му.

Для приведення внутрішньої структури бізнес-про-
цесів у відповідність зовнішнім умовам господарюван-
ня на практиці найчастіше застосовується реструктури-
зація — процес структурної перебудови підприємства.
Необхідна передумова максимізації економічного ефек-
ту від реструктуризації — теоретично обгрунтований ме-
ханізм реалізації процесу, системність та комплексність
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формування якого дозволяє якісно прогнозувати ре-
зультати перетворень, ураховувати потенційні ризики,
уникати помилок під час реалізації запланованих за-
ходів.

Основну частину механізму реструктуризації скла-
дає фінансовий механізм, який відповідає за фінансову
частину процесів планування, організації, забезпечен-
ня, реалізації та контролю за перетвореннями на
підприємстві. Чітке усвідомлення змісту фінансового
механізму реструктуризації підприємства необхідне для
ідентифікації ключових елементів механізму, структу-
ри та характеру зв'язків між ними, формулювання па-
раметрів пошуку нових, сучасних субститутів з метою
заміщення морально застарілих, оптимізації взаємо-
зв'язків, підвищення економічного ефекту від проведен-
ня реструктуризації. Однак у науковій літературі при-
свяченій реструктуризації не приділено належної уваги
устрою її фінансового механізму, що негативно позна-
чається на комплексності підходів до вдосконалення
процесу структурної перебудови підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Не зважаючи на широкий спектр розкритих у нау-
ковій літературі питань стосовно реструктуризації
підприємства, фінансовий механізм цього процесу нау-
ковцями залишено поза увагою, проте, фінансовий ме-
ханізм в інших аспектах на рівні підприємства вивчали:
Л.М. Дідик, досліджуючи зміст фінансового механізму
управління діяльністю підприємства, зазначає, що він
включає фінансові методи, фінансові важелі, правове,
нормативне та інформаційне забезпечення [3, с. 98];
С.Я. Єлецьких до складу фінансового механізму стійко-
го розвитку промислового підприємства відносить
фінансові методи, фінансові важелі, стимули і санкції,
нормативно-правове, адміністративно-організаційне та
інформаційне забезпечення [4, с. 107]; А.М. Под-
дєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк вважають, що фінан-
совий механізм підприємства складається з фінансових
методів, фінансових важелів, правового, нормативно-
го та інформаційного забезпечень [13, c. 20]; Ю.Б. Сло-
бодяник наголошує на тому, що фінансовий механізм
поєднує в собі фінансові методи, фінансові важелі,
інформаційно-правове забезпечення [11, с. 68]. Фінан-
совому механізму держави присвячено праці таких ав-
торів: І.С. Борисова вважає, що фінансовий механізм
держави складається з фінансових методів, фінансових
важелів, фінансових стимулів, фінансових санкцій та
нормативно-правового забезпечення [1, с. 226]; на дум-
ку О.М. Ковалюка, до складу фінансового механізму
держави входять фінансові методи, фінансові важелі,
фінансова політика, нормативне, правове та інформа-
ційне забезпечення [8, с. 14]; С.І. Юрій та В.М. Федосов
на відміну від О.М. Ковалюка дотримуються позиції, що
фінансова політика не входить до складу фінансового
механізму, а реалізується за допомогою нього, а сам
механізм складається з фінансових методів, фінансо-
вих важелів, фінансових інструментів, нормативно-
правового, організаційного та інформаційного забезпе-
чень [12, с. 90]. У економічних словниках термін "фінан-
совий механізм" включає фінансові методи та фінансові
важелі [7, с. 274; 9, с. 406], а в складі механізму рест-

руктуризації підприємства в науковій літературі фігуру-
ють також принципи, методичне, правове, ресурсне,
організаційне та інформаційне забезпечення [2, с. 85;
5, с. 85].

Таким чином, не зважаючи на відсутність у науко-
вих джерелах чіткої позиції щодо змісту фінансового
механізму підприємства та держави, переважна біль-
шість науковців вважають, що фінансовий механізм
складається з фінансових методів, фінансових важелів,
нормативно-правового та інформаційного забезпечень,
проте устрій фінансового механізму реструктуризації
підприємства може мати свої особливості пов'язані зі
специфікою процесу структурних перетворень, що по-
требує дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Обгрунтування системологічного устрою фінансо-

вого механізму реструктуризації підприємства на основі
моделювання процесу його структурної перебудови.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З метою обгрунтування устрою фінансового меха-

нізму реструктуризації згідно засад системної методо-
логії системології, використовуючи моделювання як
метод наукового пізнання [6, с. 17], нормативно-право-
ву базу та наукові джерела з питань структурної пере-
будови підприємств, побудовано модель процесу рест-
руктуризації. До моделі включено основні суб'єкти ре-
структуризації, відображено структуру та зміст зв'язків
між ними відповідно до етапів процесу перетворення
структури підприємства, штриховим пунктиром позна-
чено учасники реструктуризації характерні виключно
для підприємств державної форми власності, а штрих-
пунктиром — ті, що в першу чергу стосуються держав-
них підприємств, проте в окремих випадках можуть сто-
суватись підприємств інших форм власності (рис. 1).

Всі суб'єкти та об'єкти, що фігурують в проведенні
реструктуризації складають механізм реструктуризації,
у якому можна виділити зовнішніх учасників цього про-
цесу таких, як Міністерство фінансів, Державний комі-
тет статистики, Державне казначейство, фінансово-кре-
дитні установи, фінансові та торгові посередники, інве-
стори, акціонери, інші фізичні та юридичні особи, і
внутрішніх, серед яких адміністрація, бухгалтерія, ви-
робничо-збутовий, фінансово-економічний та юридич-
ний відділи, відділи кадрів, наукових досліджень, мар-
кетингу, ІТ та ін.

Внутрішні учасники реструктуризації взаємодіють із
зовнішніми, обмінюючись формами звітності, статистич-
ною інформацію, програмним забезпеченням, грошо-
вими коштами тощо, які входять до складу механізму
реструктуризації, однак, залежно від обраного типу ре-
структуризації та форми власності підприємства склад
механізму реструктуризації відрізнятиметься, що зумов-
лено відмінностями поставлених завдань, законодавчих
вимог до приватних та державних підприємств, можли-
востями використання певних джерел фінансування.

Порядок реструктуризації державних підприємств
чітко регламентований, а підприємств інших форм влас-
ності може відрізнятись, проте включає подібні етапи:
збір інформації щодо результатів діяльності підприєм-
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Рис. 1. Модель процесу реструктуризації підприємства
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ства, виявлення необхідності реструктуризації та ви-
значення її типу, планування, фінансове забезпечення,
реалізація та контроль за виконанням заходів з ре-
структуризації. Основними нормативно-правовими ак-
тами, що регулюють процес реструктуризації держпід-
приємств є Положення про порядок реструктуризації
підприємств, затверджене наказом Фонду державного
майна України (ФДМУ) від 12.04.2002 № 667, Методичні
вказівки щодо проведення реструктуризації державних
підприємств, затверджене наказом Мінекономіки від
23.01.1998 № 9, Наказ ФДМУ Про затвердження типо-
вого плану реструктуризації та досудової санації гос-
подарських товариств, у статутних фондах яких держав-
на частка становить більше, ніж 50 % від 17.11.2004 №
2502, Методика розробки планів реструктуризації дер-
жавних підприємств та організацій, затверджена нака-
зом Агентства з питань запобігання банкрутству
підприємств та організацій від 02.06.1997 № 73, Поло-
ження про порядок здійснення аналізу фінансового ста-
ну підприємств, що підлягають приватизації, затвердже-
ного спільним наказом Міністерства фінансів України
та ФДМУ від 26.01.2001 № 49/121. Для підприємств
приватної форми власності регламентуючими докумен-
тами щодо проведення реструктуризації виступають
внутрішні накази, а колективної — рішення загальних
зборів, у яких окрім порядку реалізації процесу можуть
зазначатись виконавці, терміни виконання, інші кількісні
та якісні обмеження, наприклад щодо обсягу або част-
ки прибутку, що спрямовуватиметься на фінансування
процесу перетворень, критичних значень коефіцієнтів
ліквідності, платоспроможності тощо. Затверджені нор-
мативно-правові акти, що регламентують порядок про-
ведення реструктуризації підприємств складають нор-
мативно-правове забезпечення фінансового механізму
реструктуризації.

Реалізація реструктуризації потребує створення
умов її проведення, вирішення питань щодо виконання
передбачених заходів, координації дій всіх учасників,
які беруть у ній участь, та здійснення контролю за її хо-
дом, що виконує спеціально сформована група фахівців,
яка може складатись з працівників підприємства та сто-
ронніх консультантів, а до групи з реструктуризації дер-
жавних підприємств обов'язково включаються пред-
ставники ФДМУ, яких призначають головою та заступ-
ником комісії. Таким чином, підприємство може само-
стійно організувати проведення реструктуризації, а
може делегувати повністю або частково цю функцію
зовнішнім суб'єктам господарської діяльності, долучив-
ши їх до процесу структурної перебудови підприємства.
Використання існуючих або створення нових фінансо-
вих підрозділів з метою реалізації фінансової політики
групи з реструктуризації в процесі підготовки та реалі-
зації проекту структурної перебудови підприємства, ви-
значення їх повноважень складає організаційне забез-
печення фінансового механізму реструктуризації.

Реструктуризації передує збір даних щодо резуль-
татів діяльності підприємства, на підставі яких здійс-
нюється попередня оцінка його стану та приймається
рішення щодо необхідності та доцільності її проведен-
ня. Головним джерелом інформації слугує фінансова
звітність, що складається підприємством на підстав внут-
рішнього наказу про облікову політику відповідно до

затверджених Міністерством фінансів України форм та
правил відображення даних, а також ратифікованих
Верховною Радою України міжнародних стандартів
фінансової звітності. Інформація щодо показників
діяльності підприємства складає внутрішню частину
інформаційного забезпечення фінансового механізму
реструктуризації.

Зібрану інформацію аналізують, оцінюють поточний
стан підприємства та визначають чи є необхідність у
перетвореннях, у тому числі тих, що призведуть до
структурних змін. Діагностика стану підприємства
здійснюється за допомогою методів аналізу, що входять
до складу фінансових методів, зокрема планування,
згідно з методичним забезпеченням наявного в науко-
во-методичній літературі, нормативно-правових актах у
формі методик та рекомендацій. У випадку, якщо вияв-
лена потреба підприємства в реструктуризації, доціль-
но оцінити перспективи розвитку галузі, до якої нале-
жить підприємство, щоб розробити оптимальний план
заходів щодо формування нової структури підприємства
з урахуванням майбутнього впливу екзогенних фак-
торів, що також стосується фінансового планування.

Оцінка зовнішнього середовища господарювання
підприємства, його перспектив здійснюється на підставі
інформації щодо макропоказників таких, як валовий
внутрішній продукт, обсяг виробництва та реалізації
продукції в галузі, до якої належить підприємство, от-
риманих від Державного комітету статистики, інших ста-
тистично-облікових установ, організацій, зібраних на
замовлення інститутами соціологічних досліджень та
власною маркетинговою службою і має на меті визна-
чення обсягу та структури попиту на продукцію, ступінь
його задоволення, останні тенденції щодо вподобань
споживачів та їх купівельну спроможність, потенціал
ринку тощо. Інформація щодо кон'юнктури ринку скла-
дає зовнішню частину інформаційного забезпечення
фінансового механізму реструктуризації.

Головне завдання плану реструктуризації полягає у
фіксуванні хронології передбачених заходів щодо
структурної перебудови підприємства, закріпленні за
ними виконавців та відповідальних осіб, формулюванні
стратегічної мети перетворень яка прямо або опосеред-
ковано передбачатиме підвищення рентабельності ак-
тивів підприємства, фіксуванню підпорядкованих цілей
що можуть стосуватися економії коштів на всіх етапах
виробництва, управління, реалізації, післяпродажного
обслуговування продукції та інших процесів, які мають
місце на підприємстві, та підвищення якості товарів,
робіт і послуг з метою зменшення їх собівартості та,
відповідно, підвищення конкурентоспроможності.

Згідно зі складеним планом реструктуризації фінан-
сово-економічний відділ підприємства, чи відповідний
підрозділ команди з реструктуризації, яка сформована
для організації цього процесу, розробляє бюджет його
фінансування із зазначенням джерел та обсягу залучен-
ня коштів, де пріоритетними вважаються власні кошти,
консолідовані у формі прибутку, амортизаційних відра-
хувань, фінансових резервів розвитку тощо, які відзна-
чаються високим ступенем свободи використання, про-
те, розглядаються і зовнішні джерела фінансування як
у випадку вимушеної потреби за нестачі власних коштів,
так і при економічній доцільності, коли рентабельність
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діяльності підприємства переви-
щує відсоток за користування
позиковими коштами або відво-
лікання власних фінансових ре-
сурсів призводить до втрати по-
тенційних прибутків внаслідок
тимчасової консервації розши-
рення виробництва чи його ско-
рочення.

Для оптимізації структури
позикового капіталу, який пла-
нується використовувати під час
проведення реструктуризації аналізується зовнішня
інформація щодо можливості отримання кредитів та їх
вартості, наявності та стану виконання державних про-
грам підтримки розвитку галузі підприємств, до якої
належить суб'єкт реструктуризації, досліджуються інші
джерела фінансування. У разі, якщо підприємство не в
змозі залучити необхідний обсяг коштів для проведен-
ня реструктуризації, її план коригується.

Таким чином, фінансове забезпечення входить
до складу фінансового механізму реструктуризації і є
об'єктом фінансового управління, яке здійснюється
фінансовою службою підприємства, робочою групою
чи комісією з реструктуризації згідно з результатами
фінансового планування з метою раціонального та
ефективного формування, розподілу і використання
фінансових ресурсів у процесі реструктуризації.

Потреба робочої групи з реструктуризації у дос-
товірній інформації щодо відповідності фактичних об-
сягів використання грошових коштів на фінансування
заходів з реструктуризації запланованим, своєчасності
їх надходження та списання зумовлює потребу в фінан-
совому контролі. Відхилення між запланованими грошо-
вими потоками та фактично використаними в ході фінан-
сування процесу реструктуризації зумовлює необхідність
фінансового регулювання, оскільки перевищення фак-
тичних витрат над передбаченими у разі відсутності відпо-
відного зростання доходів під час структурної перебу-
дови може призвести до зниження фінансової стійкості,
підвищення ризиковості діяльності підприємства та уск-
ладнити пошук додаткових коштів для завершення рест-
руктуризації, а недовиконання плану по витратах може
вказувати на недофінансування запланованих заходів та
спричинити порушення термінів реалізації перетворень,
зриву укладених договорів, виникнення штрафних
санкцій за порушення зобов'язань перед кредиторами,
постачальниками, клієнтами, бюджетом, іншими учасни-
ками господарських відносин тощо.

Після завершення перетворень на підприємстві, по-
вторно аналізується його стан та оцінюється ступінь
досягнення поставлених цілей, після чого приймається
рішення про закінчення реструктуризації або включен-
ня до плану дій додаткових заходів, по завершенню яких
оцінка повторюється. Слід зазначити, що реструктури-
зація у середньому триває 1,5—2 роки, а зовнішні умо-
ви діяльності підприємства динамічно змінюються, тому
потреба в нових перетвореннях може виникнути ще до
завершення запланованих раніше заходів, що робить
процес реструктуризації безперервним.

Узагальнюючи вищенаведене можна зробити вис-
новок, що беручи за основу цільовий підхід до класи-

фікації фінансових методів які застосовуються в про-
цесі реструктуризації підприємства серед них можна ви-
окремити фінансове планування, управління, контроль,
регулювання та забезпечення, а власне забезпечення
фінансового механізму реструктуризації залежно від
призначення доцільно розділяти на нормативно-право-
ве, організаційне, методичне та інформаційне. Також
слід зазначити, що оскільки метод за своєю сутністю
передбачає лише порядок вирішення завдань та потре-
бує інструментарію для його реалізації, то фінансовий
механізм окрім фінансових методів включає фінансові
важелі, які слугують регуляторами фінансових відносин
у формі доходів, витрат, податків, фінансових резервів,
стимулів, санкцій тощо, та фінансові інструменти, що
слугують засобами приведення в дію одного або кількох
фінансових важелів одночасно у вигляді цін, окладів
заробітної плати, норм амортизаційних відрахувань та
відрахувань до резервних фінансових фондів, ставок
податків, відсотків по облігаціях, дивідендів по акціях,
премій, штрафів тощо (рис. 2).

Крім того, оскільки фінансовий механізм реструк-
туризації підприємства за своєю сутністю є системою,
він має відповідати загальним системним принципам,
таким як цілісність, структурність, ієрархічність, взає-
мозалежність системи та зовнішнього середовища тощо
[10, с. 552], тому, враховуючи антропогенне походжен-
ня механізму, при його формуванні слід дотримуватись
цих принципів для забезпечення належної якості функ-
ціонування, яка визначає потенційний ефект від засто-
сування, а емерджентність системи фінансового меха-
нізму вказує також на потребу приділяти належну увагу
принципам, властивим її підсистемам. Наприклад, при
побудові фінансового планування слід дотримуватись
принципів наукової обгрунтованості, комплексності,
безперервності, стабільності, оптимальності, при орга-
нізації фінансового контролю — незалежності, об'єк-
тивності, регулярності, превентивності тощо [12, с. 92].

Отже, за результатами дослідження можна ствер-
джувати, що фінансовий механізм реструктуризації під-
приємства — це система взаємопов'язаних елементів,
яка охоплює фінансові аспекти процесів, що мають
місце при реструктуризації підприємства та включає
фінансові методи, фінансові важелі, фінансові інстру-
менти, принципи, нормативно-правове, організаційне,
методичне та інформаційне забезпечення.

Також слід зазначити, що загалом устрій фінансо-
вого механізму реструктуризації підприємства схожий
з устроєм фінансового механізму управління підприєм-
ством, оскільки обидва виконують аналогічні завдання,
пов'язані з формуванням, розподілом та використанням
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Рис. 2. Фінансовий механізм реструктуризації підприємства
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фінансових ресурсів для забезпечення функціонуван-
ня підприємства. Не зважаючи на подібність структури
фінансового механізму реструктуризації підприємства
з фінансовим механізмом управління державою, вони
мають певні відмінності між елементами механізму внас-
лідок специфічності функцій та повноважень держави.

ВИСНОВКИ
Застосувавши моделювання як метод наукового

пізнання відповідно до засад системної методології си-
стемології, згідно з результатами аналізу наукової літе-
ратури та чинного законодавства з питань проведення
реструктуризації побудовано модель процесу реструк-
туризації підприємства, на підставі якої досліджено
структуру та зміст взаємозв'язків між його учасниками
та ідентифіковано елементи фінансового механізму
реструктуризації. Результати дослідження вказують на
те, що фінансовий механізм реструктуризації підприє-
мства включає фінансові методи, фінансові важелі,
фінансові інструменти, принципи, нормативно-правове,
організаційне, методичне та інформаційне забезпечен-
ня.

Результати дослідження доповнюють наукову базу
з питань проведення реструктуризації підприємств у
частині теоретичного обгрунтування устрою фінансово-
го механізму реструктуризації та можуть слугувати ос-
новою їх подальшого вивчення.
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