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щування та модернізація основних засобів, збіль-

шується кількість працівників, земельних площ які 

обробляють власними силами, а також проводяться 

поглиблені наукові дослідження в тісній співпраці 

з ВНАУ, в тому числі в межах «Всеукраїнського 

ННК». 

3. Виробничий потенціал державних 

підприємств що є в складі консорціуму використо-

вується максимально ефективно. Постійно прово-

диться робота з покращенням використанням зе-

мельних площ та підвищення ефективності викори-

стання виробничого потенціалу в тому числі за 

рахунок співпраці з Вінницьким національним аг-

рарним університетом. 

Основними шляхами підвищення ефектив-

ності використання виробничого потенціалу на 

нашу думку в сільському господарстві є: вирішення 

проблем прихованого безробіття, формування рин-

кового механізму, створення здорового макроеко-

номічного середовища, розробка довгострокових 

програм зайнятості, розвиток і підтримка регіо-

нальних ринків праці, підтримка інновацій у сфері 

підприємництва, переорієнтація системи про-

фесійної підготовки та ін. 

Удосконалення реорганізації управління фінан-

совими ресурсами аграрних підприємств слід 

розглядати як один із головних чинників підвищення 

ефективності його виробничо-господарської діяль-

ності. Від цього залежить поліпшення позицій 

підприємства в конкурентній боротьбі, його 

стабільне функціонування та динамічний розвиток. 

Головна спрямованість реорганізації управління 

фінансовими ресурсами підприємства полягає в оп-

тимізації використання ресурсів підприємства.  

Для покращення показників науково-виробни-

чої діяльності аграрних підприємств потрібно по-

глиблювати співпрацю в рамках «Всеукраїнського 

ННК» в сфері: 

 - здійснення фундаментальних наукових до-

сліджень, організацію, проведення і координацію 

прикладних наукових досліджень у сфері агропро-

мислового комплексу;  

- проведення аналізу стану та визначення 

пріоритетних напрямів розвитку агропромислового 

комплексу;  

- виробництво елітного насіння та насіння ви-

щих репродукцій, садивного матеріалу сільськогос-

подарських культур, племінної продукції; 

- збереження генотипів сільськогосподарських 

рослин і тварин, колекцій штамів корисних і пато-

генних мікроорганізмів;  

- підготовка наукових кадрів вищої 

кваліфікації. 
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THE INFLUENCE OF RESTRUCTURING ON THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISES IN A TRANSITIONAL ECONOMY 

 

Анотація  
У статті приділяється увага розгляду актуальних питаннь по формуванню та удосконаленню вико-

ристання ефективного управлінського інструментарію проведення реструктуризації аграрних підпри-

ємств на основі механізмів інноваційної політики для підвищенні конкурентоспроможності аграрних під-

приємств, регіонів та країни в цілому. Приділється особлива увага складовим системи механізмів ре-

структуризації, включаючи такі як організаційно-економічні, правові, технічні заходи, які спрямовані на 

зміну структури підприємства, його управління, форми власност з метою фінансового оздоровлення 

підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції та підвищення ефективності 

виробництва. 

Abstract 

The article focuses on topical issues of forming and improving the use of effective management tools for 

restructuring agricultural enterprises based on the mechanisms of innovation policy to increase the competitive-

ness of agricultural enterprises, regions and the country as a whole. Particular attention is paid to the components 

of the system of restructuring mechanisms, including such as organizational and economic, legal, technical 

measures aimed at changing the structure of the enterprise, its management, ownership for the financial recovery 

of the enterprise, increase competitive output and increase production efficiency. 

 

Ключові слова: реструктуризація, аграрні підприємства, інноваційна політика, реорганізація, пла-

тоспроможність, банкрутство, перехідна економіка. 

Key words: restructuring, agricultural enterprises, innovation policy, reorganization, solvency, bankruptcy, 

transition economy. 

 

Сучасний стан економіки України на макро- і 

мікрорівні характеризується деформованою струк-

турою виробництва. Для ефективного розвитку ви-

робничого потенціалу потрібна його структурна пе-

ребудова, її можна здійснювати за допомогою 

здійснення політики реструктуризації та фінансо-

вого оздоровлення потенційно конкурентоспро-

можних підприємств або через ліквідацію тих, що є 

збитковими і неперспективними.  

Сьогодні в агропромисловому комплексі 

України політика управління спрямована на 

здійснення масштабних перетворень стосовно роз-

ширення економічного відтворення на інноваційній 

основі, сучасна практика показує, що наявні ме-

ханізми управління, які спрямовані на змінами в аг-

ропромисловому комплексі не можуть подолати 

такі негативні тенденції господарювання, як, зо-

крема, відсутність інноваційних і насамперед ре-

сурсозберігаючих технологій, повільні темпи онов-

лення засобів виробництва, подальше виробництво 

продовольчої продукції з низьким рівнем доданої 

вартості, погіршення стану навколишнього середо-

вища За таких умов виникає необхідність 

здійснення системних наукових досліджень, які 

стосуються обґрунтування сутності і змісту ме-

ханізмів в системі АПК на усіх його ієрархічних 

рівнях[1]. 

Одним із засобів фінансового оздоровлення 

підприємств є реструктуризація.  

Реструктуризація підприємств (Restructuring of 

enterprises) - це здійснення організаційно-еко-

номічних, правових, технічних заходів, спрямова-

них на зміну структури підприємства, його управ-

ління, форми власності, організаційно-правової 

форми, з метою фінансового оздоровлення 

підприємства, збільшення обсягів випуску конку-

рентоспроможної продукції, підвищення ефектив-

ності виробництва. 
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Рис. 1. Система механізмів реструктуризації агарних підприємств[6] 

 

Як видно з рисунку, основу системи складає 

господарський механізм, виступаючи як сукупність 

методів і важелів вико- ристання дії об’єктивних 

економічних законів, вирішення суперечностей су-

спільного способу виробництва та реалізації влас-

ності [2]. При цьому акцент робиться на двох осно-

вних способах реалізації дії економічних законів: а) 

через ринковий стихійний механізм; б) через сві-

доме і планомірне створення сприятливих умов для 

використання прогресивних тенденцій у дії цих за-

конів. Зважаючи на сутність господарського меха-

нізму як форми реалізації дії економічних законів, 

можна визначити основні із них, а саме закон рин-

кового саморегулювання; закон економії часу; за-

кон поділу управлінської праці, що стосується за-

кону реалізації форм власності, то його вважають 

домінуючим в регулюванні агарних відносин в су-

часних умовах господарювання. 

Ефективність реструктуризації забезпечується 

заходами, які покладені в основу плану реструкту-

ризації і спрямовані на вдосконалення організації 

та управління виробничо-господарською діяльні-

стю, поліпшення фінансового стану підприємства. 

У плані слід відбити переваги обраних організацій-

них форм і методів реструктуризації. У разі реор-

ганізації слід показати, які переваги дістане 

підприємство в результаті зміни організаційно-пра-

вової форми, відокремлення окремих структурних 

підрозділів чи приєднання інших підприємств [9]. 

У разі реорганізації підприємства слід врахо-

вувати законодавчі передумови та вимоги:  

1) порядок державної реєстрації (перереєстра-

ції) та ліквідації суб'єктів господарювання;  

2) вимоги антимонопольного законодавства;  

 3) вимоги антимонопольного законодавства;  

4) порядок емісії акцій (у разі реорганізації ак-

ціонерного товариства);  

5) можливі екологічні, демографічні та інші 

наслідки локального масштабу.  

У результаті реорганізації підприємства постає 

потреба скасувати державну реєстрацію одних 

суб'єктів господарювання і зареєструвати або пере-

реєструвати інших. Перереєстровувати підприєм-

ство потрібно в тому разі, якщо його реорганізація 

спричинюється до змін: [6]. 

- організаційно-правової форми; 

- форми власності; 

- назви юридичної особи. 

Згідно з Положенням про державну реєстрацію 

суб'єктів підприємницької діяльності юридичні 

особи перереєстровуються в тому самому порядку, 

що й реєструються. У місячний термін з моменту 

настання зазначених змін до органів державної 

реєстрації слід подати документи для перереєстра-

ції з підтвердженням того факту, що оголошення 

про відповідні зміни опубліковане у друкованих за-

собах масової інформації.  

Антимонопольним законодавством України 

передбачено, що в окремих випадках, аби запобігти 

монополізації ринків, така санаційна реорганізація, 

як злиття, поглинання або приєднання, можлива 

лише тоді, коли на це є згода Антимонопольного 

комітеу, тому до складу робочих груп з питань ре-

організації можуть входити також представники 

Антимонопольного комітету України.  

Згідно Закону України «Про захист економіч-

ної конкуренції « від 11 січня 2001 року, N 2210-III 

монополізація – це досягнення суб'єктом господа-

рювання монопольного (домінуючого) становища 

на ринку товару, підтримання або посилення цього 

становища. Суб'єкт господарювання займає моно-

польне (домінуюче) становище на ринку товару, 

якщо: на цьому ринку у нього немає жодного кон-

курента; не зазнає значної конкуренції внаслідок 

обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів 

господарювання щодо закупівлі сировини, ма-

теріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для до-

ступу на ринок інших суб'єктів господарювання, 

наявності пільг чи інших обставин [1]. 

Монопольним (домінуючим) вважається ста-

новище суб'єкта господарювання, частка якого на 

ринку товару перевищує 35 %, якщо він не доведе, 

що зазнає значної конкуренції, або якщо його 

частка на ринку товару становить 35 або менше від-

сотків, але він не зазнає значної конкуренції, зо-

крема внаслідок порівняно невеликого розміру ча-

сток ринку, які належать конкурентам.  

Монопольним (домінуючим) вважається та-

кож становище кожного з кількох суб'єктів госпо-

дарювання, якщо стосовно них виконуються такі 

умови: [6] 

- сукупна частка не більше ніж трьох суб'єктів 

господарювання, яким на одному ринку належать 

найбільші частки на ринку, перевищує 50 %; 

- сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів 

господарювання, яким на одному ринку належать 

найбільші частки на ринку, перевищує 70 % .  

З метою запобігання монополізації товарних 

ринків, зловживання монопольним (домінуючим) 
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становищем, обмеження конкуренції органи Анти-

монопольного комітету України здійснюють дер-

жавний контроль за концентрацією суб'єктів госпо-

дарювання.  

Концентрацією визнається:  

 1) злиття суб'єктів господарювання або приєд-

нання одного суб'єкта господарювання до іншого;  

 2) набуття безпосередньо або через інших осіб 

контролю одним або кількома суб'єктами господа-

рювання над одним або кількома суб'єктами госпо-

дарювання чи частинами суб'єктів господарювання, 

зокрема, шляхом:  

а) безпосереднього або опосередкованого при-

дбання, набуття у власність іншим способом ак-

тивів у вигляді цілісного майнового комплексу або 

структурного підрозділу суб'єкта господарювання, 

одержання в управління, оренду, лізинг, концесію 

чи набуття в інший спосіб права користування ак-

тивами у вигляді цілісного майнового комплексу 

або структурного підрозділу суб'єкта господа-

рювання, в тому числі придбання активів суб'єкта 

господарювання, що ліквідується;  

б) призначення або обрання на посаду керів-

ника, заступника керівника спостережної ради, 

правління, іншого наглядового чи виконавчого ор-

гану суб'єкта господарювання особи, яка вже обій-

має одну чи кілька з перелічених посад в інших 

суб'єктах господарювання, або створення ситуації, 

при якій більше половини посад членів спостереж-

ної ради, правління, інших наглядових чи виконав-

чих органів двох чи більше суб'єктів господа-

рювання обіймають одні й ті самі особи;  

в) створення суб'єкта господарювання двома і 

більше суб'єктами господарювання, який тривалий 

період буде самостійно здійснювати господарську 

діяльність, і при цьому зазначене створення не при-

водить до координації конкурентної поведінки між 

суб'єктами господарювання, що створили цей 

суб'єкт господарювання, або між ними та новоство-

реним суб'єктом господарювання;  

3) безпосереднє або опосередковане прид-

бання, набуття у власність іншим способом чи 

одержання в управління часток (акцій, паїв), що за-

безпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 від-

сотків голосів у вищому органі управління 

відповідного суб'єкта господарювання.  

Учасниками концентрації визнаються:  

- суб'єкти господарювання, стосовно яких 

здійснюється або має здійснитися злиття, приєдна-

ння; 

- суб'єкти господарювання, які набувають або 

мають намір набути контроль над суб'єктом госпо-

дарювання, чи суб'єкти господарювання, щодо яких 

набувається або має набутися контроль; 

- суб'єкти господарювання, активи (майно), 

частки (акції, паї) яких набуваються у власність, пе-

реходять в управління (користування), оренду, 

лізинг, концесію або мають набутися, та їх покупці 

(одержувачі), набувачі; 

- суб'єкти господарювання, що є або мають 

намір стати засновниками (учасниками) новоство-

рюваного суб'єкта господарювання [10]. 

Концентрація може бути здійснена лише за 

умови попереднього отримання дозволу Антимоно-

польного комітету України чи адміністративної ко-

легії Антимонопольного комітету України: коли су-

купна вартість активів або сукупний обсяг ре-

алізації товарів учасників концентрації, з 

урахуванням відносин контролю, за останній 

фінансовий рік, у тому числі за кордоном, переви-

щує суму, еквівалентну 12 мільйонам євро, визна-

чену за курсом Національного банку України, що 

діяв в останній день фінансового року, і при цьому: 

вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (су-

купний обсяг) реалізації товарів, у тому числі за 

кордоном, не менш як у двох учасників концентра-

ції, з урахуванням відносин контролю, перевищує 

суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за 

курсом Національного банку України, що діяв в 

останній день фінансового року у кожного, та 

вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (су-

купний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б 

одного учасника концентрації, з урахуванням 

відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 

1 мільйону євро, визначену за курсом Національ-

ного банку України, що діяв в останній день фінан-

сового року [5]. 

Під час розрахунку обсягів реалізації товарів 

учасників концентрації використовується сума до-

ходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, ро-

біт, послуг) за вирахуванням суми податку на до-

дану вартість, акцизного збору, інших податків або 

зборів, базою для оподаткування в яких є оборот, за 

останній фінансовий звітний рік. Кошти, отримані 

від реалізації товарів у межах однієї групи суб'єктів 

господарювання, пов'язаних відносинами кон-

тролю, якщо такий облік ведеться, не врахову-

ються.  

Якщо учасниками концентрації виступають 

комерційні банки, для розрахунку вартості активів 

та обсягів реалізації використовується десята ча-

стина вартості активів комерційного банку. У 

випадках, коли учасниками концентрації є страхо-

вики, для розрахунку вартості активів страховика 

використовується сума неттоактивів, а для ро-

зрахунку обсягів реалізації товарів – сума доходів 

від страхової діяльності, визначених відповідно до 

законодавства України про страхову діяльність [2]. 

Концентрація, яка може бути здійснена лише 

за умови попереднього отримання дозволу Антимо-

нопольного комітету України чи адміністративної 

колегії Антимонопольного комітету України забо-

роняється до надання дозволу на її здійснення. До 

надання такого дозволу учасники концентрації зо-

бов'язані утримуватися від дій, які можуть призве-

сти до обмеження конкуренції та неможливості 

відновлення початкового стану.  

Підставою для надання дозволу Антимоно-

польним комітетом України чи адміністративною 

колегією Антимонопольного комітету України на 

концентрацію суб'єктів господарювання є те, що 

вона не призводитиме до монополізації чи сут-

тєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи 

в значній його частині. Кабінет Міністрів України 

може дозволити концентрацію, на здійснення якої 
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Антимонопольний комітет України не надав доз-

волу , якщо позитивний ефект для суспільних інте-

ресів зазначеної концентрації переважає негативні 

наслідки обмеження конкуренції. Але дозвіл не 

може бути наданий, якщо обмеження конкуренції, 

зумовлені концентрацією, не є необхідними для до-

сягнення мети концентрації та становлять загрозу 

системі ринкової економіки [4]. 

Розгляд заяв та справ про надання дозволу на 

концентрацію суб'єктів господарювання , розгляд 

справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції та відповідальність за по-

рушення законодавства про захист економічної 

конкуренції регламентовано розділами V-VII За-

кону України «Про захист економічної конкуренції 

« від 11 січня 2001 року.  

 Підприємства, які мають кредиторську забор-

гованість, можуть бути реорганізовані з додержан-

ням вимог щодо переведення боргу: [6] 

а) переведення (перерахування) боржником 

свого боргу на іншу особу допускається лише за 

згодою кредитора;  

 б) новий боржник вправі висувати проти ви-

моги кредитора всі заперечення, які ґрунтуються на 

відносинах між кредитором і первісним боржни-

ком;  

в) порука та застава з боку третьої особи при-

пиняються з переведенням (перерахуванням) 

боргу, якщо поручитель або заставодавець не ви-

явив згоди відповідати за нового боржника;  

 г) поступлення вимоги та переведення боргу, 

що ґрунтуються на угоді, укладеній у письмовій 

формі, мають бути здійснені також у письмовій 

формі.  

Державна комісія з цінних паперів та фондо-

вого ринку затвердила Положення про порядок 

реєстрації випуску акцій і інформації про їх емісію 

при реорганізації акціонерного товариства. Воно 

регламентує послідовність дій господарського то-

вариства в разі реорганізації, що відбувається за 

участю хоча б одного акціонерного товариства або 

хоча б одне акціонерне товариство створюється в 

результаті реорганізації.  

Відкриті акціонерні товариства, які створю-

ються в результаті реорганізації злиттям, поділом, 

виокремленням та перетворенням, а також това-

риства, до яких здійснюється приєднання, зобов'я-

зані зареєструвати інформацію про емісію акцій.  

Інформація про емісію акцій акціонерні това-

риства, які створені у процесі реорганізації, 

реєструється до державної реєстрації зазначених 

товариств як суб'єктів підприємницької діяльності.  

Реорганізація підприємства, яка може призве-

сти до екологічних, демографічних та інших нега-

тивних наслідків, що торкаються інтересів насе-

лення певної території, має бути погоджена з 

відповідною радою народних депутатів [5]. 

Реструктуризація підприємства покликана 

розв’язати два основних завдання: забезпечити ви-

живання підприємства та відновити його конкурен-

тоспроможність на ринку.  

При оперативній реструктуризації підприєм-

ство розв’язує дві основні проблеми: забезпечення 

ліквідності та поліпшення результатів діяльності. 

Період оперативної реструктуризації зазвичай три-

ває три-чотири місяці і охоплює заходи зниження 

всіх видів витрат (без одержання будь-яких інве-

стицій) і швидкого збільшення обсягу збуту про-

дукції та обороту капіталу. 

Стратегічна реструктуризація підприємства за-

безпечує його довготермінову конкурентоспро-

можність. Тому спочатку аналізується і оцінюється 

стан підприємства, потім визначається його стра-

тегічна мета, розробляється стратегічна концепція 

розвитку, а також напрями її реалізації. 

Часткова реструктуризація здійснюється для 

досягнення встановлених значень окремих показ-

ників (переоформлення боргів, додаткова емісія 

цінних паперів, переоцінка активів, зниження 

дебіторської заборгованості тощо). 

Якщо проблеми підприємства суттєвіші, то 

воно потребує комплексної реструктуризації, 

насамперед фінансової, а також зміни трудової, 

технічної та технологічної політики, менеджменту 

тощо. 

Управлінська реструктуризація пов’язана з 

підготовкою та перепідготовкою персоналу 

підприємства з орієнтацією на конкурентоспро-

можне його функціонування, зміну організаційної 

структури, менеджменту, інноваційної та марке-

тингової політики. 

Технічна реструктуризація спрямована на до-

сягнення високого рівня виробничого потенціалу, 

технології, застосування ноу-хау, технічних інно-

вацій, що дає змогу підприємству вийти на ринок з 

конкурентоспроможною продукцією [8]. 

Економічна реструктуризація підприємства 

спрямована на підвищення рівня його рентабель-

ності, що залежить від його капітальних та поточ-

них витрат (собівартості) на виробництво про-

дукції, обсягів продажу, а також ефективної цінової 

політики [12]. 

Після фінансової реструктуризації підприєм-

ство матиме таку структуру балансу, за якої показ-

ники ліквідності й платоспроможності задоволь-

нять вимоги ринку, позбудеться проблем з випла-

тою кредитів, відсотків на них тощо. 

Організаційно-правова реструктуризація ха-

рактеризується процесами корпоратизації, зміни 

організаційної структури та власника. 

Можливі такі варіанти виконання реструкту-

ризації: [14] 

- об’єднання (злиття) підприємств з утворен-

ням нової юридичної особи; 

- перепрофілювання підприємства; 

- виокремлення певних структурних 

підрозділів з метою подальшої діяльності; 

- виокремлення певних структурних 

підрозділів з утворенням нових юридичних осіб; 

- передання виокремлених структурних 

підрозділів у сферу управління іншого органу 

управління; 

- створення холдингової компанії з дочірніми 

підприємствами. 

Форми і методи реорганізації структурних 

підрозділів підприємства визначають на основі 
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аналізу умов їх функціонування. Особливу увагу 

при цьому звертають на збереження підрозділів, які 

беруть участь у забезпеченні найважливіших дер-

жавних потреб або соціально-економічних потреб 

регіону. Остаточно вибирають варіант реструкту-

ризації в результаті оцінки реальних ринкових мож-

ливостей структурних підрозділів підприємства. 

Залежно від характеру застосовуваних заходів 

розрізняють форми реструктуризації: [6] 

1) реструктуризація виробництва;  

2) реструктуризація активів;  

3) фінансова реструктуризація;  

4) корпоративна реструктуризація (реор-

ганізація).  

1) Реструктуризація виробництва передбачає 

внесення змін до організаційної та у виробничо-

господарську сферу підприємства з метою підви-

щення його рентабельності та конкурентоспромож-

ності.  

2) Реструктуризація активів передбачає за-

ходи: продаж частини основних фондів; продаж 

зайвого обладнання, запасів сировини та матеріалів 

тощо; продаж окремих підрозділів підприємства; 

зворотний лізинг; реалізація окремих видів фінан-

сових вкладень; рефінансування дебіторської за-

боргованості. 

3) Фінансова реструктуризація пов'язана зі 

зміною структури й розмірів власного та позичко-

вого капіталу, а також зі змінами в інвестиційній 

діяльності підприємства. Отже, це такі заходи: ре-

структуризація заборгованості перед кредиторами; 

одержання додаткових кредитів; збільшення ста-

тутного фонду; заморожування інвестиційних вкла-

день. 

Фінансова реструктуризація обов'язково має 

супроводжуватися реструктуризацією вироб-

ництва, інакше ліквідації підприємства пізніше 

уникнути не вдасться.  

4) Найскладнішим видом реструктуризації є 

корпоративна реструктуризація. Остання передба-

чає реорганізацію підприємства, що має на меті 

змінити власника статутного фонду, створення но-

вих юридичних осіб і (або) нову організаційно-пра-

вову форму діяльності. У межах такої реструктури-

зації виконують: часткову або повну приватизацію; 

поділ великих підприємств на частини; виокрем-

лення з великих підприємств тих чи інших 

підрозділів, зокрема об'єктів соцкультпобуту та ін-

ших непрофільних підрозділів; приєднання до ін-

ших чи злиття з іншими, потужнішими підприєм-

ствами. 

Проведення заходів із реструктуризації для 

кожного суб'єкта господарювання потребує 

індивідуальних способів розв'язання завдань щодо 

виходу з кризового стану [2]. 

Реструктуризація підприємств (організацій) 

здійснюється після занесення їх до Реєстру непла-

тоспроможних підприємств та організацій і прове-

дення поглибленого аналізу фінансово-господарсь-

кої діяльності спеціалістами, які роблять висновки 

щодо способів оздоровлення та пропонують кон-

цепцію господарської діяльності підприємства. 

Концепцію розвитку підприємства розробля-

ють залежно від умов його господарської діяль-

ності за такими проблемами: організаційні, вироб-

ничі, інвестиційні, економічні, зовнішньоекономіч-

ної діяльності, управління персоналом, соціальні та 

екологічні. 

Розробка концепції має ґрунтуватися на чітко 

визначеній і сформульованій меті реструктуризації 

підприємства і включати такі питання: 

- аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів 

впливу на господарську діяльність підприємства; 

- вибір варіанта (виду) реструктуризації 

підприємства; 

- обґрунтування стратегічного розвитку 

підприємства; 

- оцінка можливості подолання труднощів у 

період реструктуризації; 

- розробка бізнес-плану для реструктуризова-

ного підприємства. 

Вибір варіанта або виду реструктуризації 

підприємства полягає у виборі саме того з кількох 

поданих варіантів, який повністю відповідатиме ви-

могам і пріоритетам розвитку підприємства, ви-

сокій технологічності виробництва та конкурентос-

проможності продукції [11]. 

Отже, концепція розвитку підприємств дає 

відповідь на питання про те, як саме буде проведено 

реструктуризацію: об'єднання, злиття, розподіл, 

виділення зі складу об'єднання, реорганізація тощо. 

Форми та методи реорганізації структурних 

підрозділів у складі підприємства визначаються на 

підставі аналізу умов їхнього функціонування. 

Вибираючи форми та методи реорганізації, 

особливу увагу необхідно звертати на збереження 

підрозділів, які беруть участь у забезпеченні най-

важливіших державних потреб або соціально-еко-

номічних потреб регіону. 

Вибір варіанта реструктуризації здійснюється 

на підставі критерію оцінки реальних ринкових 

можливостей структурних підрозділів підприєм-

ства, а саме: [6] 

а) ступінь освоєння нових ринків, що відобра-

жає, наскільки швидко підрозділ може змінити 

структуру збуту продукції та подолати бар'єри 

вступу до нових ринків. 

Проте треба враховувати, що олігопольні 

ринки та ринки з високим ступенем вкладення 

капіталу в продукцію освоюються дуже повільно; 

б) рівень специфічних виробничих знань і тех-

нологій, що характеризує рівень застосування спе-

цифічних науково-технічних знань у виробничій 

діяльності підрозділу, який має відмовитись від 

усього асортименту продукції, що виготовлялася 

раніше. 

Специфічні виробничі знання й технології 

включають науково-технічні знання як у так зва-

ному чистому вигляді (технології «ноу-хау», па-

тенти), так і у вигляді специфічних систематизова-

них знань, набутих у процесі роботи на даному ви-

робництві (загальний рівень технічної освіти 

робітників, інноваційні процеси). Що вищим є 

рівень знань, які можуть бути передані, то легше 
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підрозділ освоюватиме нові технології та види про-

дукції. 

За цими критеріями підрозділи відносять до 

однієї з категорій підприємств, що реорганізуються 

або ліквідуються. Проект плану реструктуризації 

має визначити: [3]. 

- економічне обґрунтування її проведення; 

- пропозиції щодо форм і методів реструктури-

зації; 

-способи розв'язання фінансових, соціальних 

та інших проблем, пов'язаних із реструктуризацією; 

На сьогодні в Україні налічується велика кіль-

кість промислових підприємств, які потребують 

значних структурних змін, що призведуть до підви-

щення конкурентоспроможності галузей промисло-

вого комплексу, підвищення інвестиційного при-

вабливості і покращення розвитку кожного окре-

мого регіону. Якщо ж розглядати кожен регіон 

окремо, то можна визначити його особливості фун-

кціонування та розвитку. Так як він має свої пріо-

ритети, свої слабкі сторони які характеризуються 

наявністю промислово-виробничих комплексів, 

особливістю природно - географічного розташу-

вання, що вимагає застосування нових підходів уп-

равління для подальшого стратегічного розвитку 

[1]. 

У ситуації специфічної комбінації зовнішніх 

загроз і внутрішніх слабкостей опинилися промис-

лові підприємства у періоди світової фінансової 

кризи. Спроба подальшого нормального функціо-

нування і конкуренції як на внутрішньому, так і сві-

тових ринках значних позитивних результатів поки 

що не дала. Тому необхідно застосовувати нові ме-

тоди та механізми управління промисловим потен-

ціалом як на рівні підприємств так і національної 

економіки в цілому. 

Одним із основних чинників успішної діяльно-

сті будь-яких промислових підприємств є науково-

технічний прогрес, тобто здатність пристосовува-

тись до мінливого ринкового середовища в обмеже-

ному часовому періоді. Реструктуризація є тим 

ключовим елементом, що забезпечує конкурентні 

переваги у сьогоднішньому високо-конкурентному 

бізнесовому середовищі і спроможності використо-

вувати національний стратегічний потенціал задля 

збереження національного виробництва.  

Реструктуризацію можна визначити як процес 

адаптації вітчизняних підприємств до мінливих ри-

нкових умов господарювання, процес пристосу-

вання до динамічних змін характерних ринковій 

економіці. Тому реструктуризацію розглядають ще 

як комплекс заходів надзвичайного характеру, 

спрямованих на виживання підприємств в умовах 

кризи. 

Багато авторів вважають, що процесам рестру-

ктуризації підлягають слабкі, неплатоспроможні 

підприємства, що знаходяться на межі банкрутства. 

Але, як свідчить зарубіжний досвід, успішні компа-

нії, які прагнуть нарощувати обсяги високо конку-

рентної продукції і таким чином підвищувати при-

бутковість компанії, збільшувати її вартість також 

здатні до проведення реорганізаційних змін [5]. 

Метою проведення реструктуризації є ство-

рення суб’єктів підприємництва, здатних ефекти-

вно функціонувати в умовах подальшого станов-

лення ринкової економіки та виробляти конкурент-

носпроможну продукцію, яка відповідала б 

вимогам світових ринків. 

Проект реструктуризації має визначати: [4] 

• економічне обґрунтування доцільності про-

ведення реструктуризації підприємств; 

• форми та методи проведення реструктуриза-

ції; 

• визначення необхідної кількості фінансових 

ресурсів на проведення реструктуризації та джерел 

фінансування; 

• обґрунтування заходів на реалізацію проекту 

реструктуризації. 

На сьогодні майже усі національні підприємс-

тва вдаються у тій чи іншій мірі до проведення ре-

організаційних змін, що проявляються у пошуках 

найкращих умов господарювання. Найбільш поши-

ренішою є практика надання більшої самостійності 

окремим підрозділам підприємства, самостійний 

пошук замовлень структурними підрозділами, ви-

робництво нових видів продукції, здача в оренду як 

майна так і приміщень, і ліквідація низько ліквід-

ного майна підприємства. Але це все здійснюється 

на інтуїтивній основі, а не на прогнозованих ре-

зультатах. Тож підприємства вдаються до тих захо-

дів, які забезпечать підприємству надходження до-

даткових грошових потоків у найближчому майбу-

тньому для забезпечення його оборотними 

коштами [7]. 

В той же час необхідно розуміти, що єдиної 

моделі, єдиного механізму проведення реструкту-

ризації не існує, так як кожне підприємство має свої 

особливості функціонування, свою величину, свій 

рівень персоналу, технологію виробництва, рівень 

конкуренції, і свої проблеми. Все це підтверджує, 

що кожен реструктуризаційний процес вимагає ін-

дивідуальних підходів до підприємства, джерел фі-

нансування та стратегічної мети розвитку [12]. 

Щодо галузевих проблем реструктуризації, то 

вони також мають свої особливості. По-перше, в 

умовах сьогодення національні промислові підпри-

ємства є експортоорієнтованою сировинною базою, 

що негативно відзначається на національній еконо-

міці. По-друге, нездатність конкурувати на світо-

вих ринках змушує підприємства працювати з не-

повною завантаженістю, тобто утворенням безро-

біття. Нагальність вирішення проблем породжує 

здійснення обґрунтованої структурної політики як 

на регіональному, так і національному рівнях [5]. 

Характерним прикладом успішної реструкту-

ризації є реформування традиційних галузей про-

мисловості в Англії, на початку 80-х років уряд пі-

шов на радикальну приватизацію енергетики, наф-

тової, газової, автомобільної, сталеплавильної, 

суднобудівної, авіаційної промисловості, удвічі 

зменшивши питому вагу державного сектора в еко-

номіці.  

Реструктуризація виробництва у Франції про-

ведена на початку 90-х років і була зумовлена при-

ватизацією низки галузей і невеликих підприємств, 
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націоналізованих у 80-ті роки урядом спеціалістів. 

З приватизацією раніше націоналізованого майна 

пов’язані також заходи з реструктуризації виробни-

цтва у 70 – 80-ті роки у Португалії та Чілі [2]. 

Щодо реструктуризації в Україні, то вона тор-

кається більшості великих та середніх підприємств 

виробничого промислового комплексу, але має свої 

особливості, що характеризуються відсутністю 

державного фінансування та державних замовлень. 

Дані обмеження унеможливлюють підприємства 

нарощувати обсяги виробництва та здійснювати ви-

хід на нові світові ринки, і здатність генерувати ви-

соку інноваційну активність. У свою чергу іннова-

ційні зміни в економіці створюють умови для пере-

ходу на новий рівень управління, що забезпечить 

промисловому підприємству зростання рівня його 

конкурентоспроможності і покращення рівня роз-

витку як регіону, так і національної економіки в ці-

лому [4]. 

Зокрема, конкурентоспроможність національ-

ної економіки, визначається конкурентними пере-

вагами якості інноваційних систем, як основного 

фактора економіки знань, де виникають і комерціа-

лізуються кластери. Впровадження нововведень, 

підвищення рівня технології, удосконалення інсти-

туційного середовища покращують інноваційну ді-

яльність і створюють можливості для підвищення 

конкурентоспроможності і прийнятті заходів щодо 

проведення реорганізаційних змін промислового 

підприємства і підвищення рівня національного го-

сподарства.  

Інноваційна політика повинна реалізовуватися 

через формування Національної інноваційної сис-

теми, що орієнтована на підвищення конкуренто-

спроможності національних промислових підпри-

ємств, регіонів та країни в цілому. Інноваційна ж 

система буде ефективною тільки в тому випадку, 

коли кожний елемент інноваційної структури від-

повідає своєму призначенню, а поетапний перехід 

здійснюється з мінімальними витратами.  

Виробництво інноваційної продукції може 

здійснюватися як великими корпораціями, так і не-

великими підприємствами, а також – у інтеграції 

промислових підприємств. А отже, інноваційні си-

стеми повинні забезпечити взаємовідносини про-

мислових підприємств різного масштабу та різних 

рівнів управління [6]. 

Промислові підприємства функціонують на 

мезорівні, мегарівні та макрорівні. Мезорівень ха-

рактеризується функціонуванням транснаціональ-

них корпорацій, науково-технічних комплексів та 

національних компаній. Мегарівень характеризу-

ється регіональним розвитком із притаманними 

йому регіональними системами, а макрорівень – 

держави з інноваційними системами. 

Інноваційні системи повинні базуватися на но-

вих методах управління та новому системному під-

ході і мати стратегічну мету та шляхи реалізації. 

Проте основна мета національної системи повинна 

полягати у постійному оновленні виробничої про-

дукції за рахунок проведення модернізації підпри-

ємств, зміні технології виробництва на основі впро-

вадження радикальних інновацій [4]. 

Одним із основних факторів досягнення кон-

курентних переваг та інвестиційної привабливості 

є ефективне використання національних ресурсів. 

Сучасна трансформація промислових підприємств 

повинна бути націлена на ефективне використання 

національних ресурсів, на створення нових вироб-

ничих технологій, завантаження виробничих поту-

жностей та підвищення інвестиційної привабливо-

сті. 

Глобалізація інноваційної діяльності та інтег-

рація світової економіки забезпечать зростання іно-

земного фінансування регіону, сприятливого для 

іноземного інвестора, і дадуть можливість створю-

вати конкурентні переваги у споріднених, підтри-

муючих галузях і призведуть до виникнення нових 

галузей промислового комплексу. 

Динамічний розвиток промислового виробни-

чого комплексу потребує адекватних дій щодо при-

стосування можливостей підприємств до існуючих 

реалій суспільства та стратегії розвитку. Для ство-

рення сприятливих умов реструктуризації 

підприємств потрібно розробити стратегію прове-

дення зміни структури кожного промислового 

підприємства, та створити для цього відповідну 

нормативно-правову базу [6]. 

Нормативно-правова база проведення реструк-

туризаційних змін потребує постійного удоскона-

лення у відповідності з реаліями сьогодення. Прак-

тика зарубіжних країн та їх нормативно-правове за-

безпечення не повною мірою відповідають 

національним підприємствам, тому у рамках кож-

ної країни потрібно розробляти властиві лише їй 

нормативно-правові акти, які б орієнтували дії усіх 

структурних органів задіяних при проведенні рест-

руктуризації промислових підприємств і покра-

щення стану національної економіки. 

Метою проведення реструктуризації є ство-

рення таких господарюючих суб’єктів, які здатні 

виготовляти конкурентноспроможну продукцію, 

бути технічно забезпеченими і фінансово-дієздат-

ними. Реструктуризація на рівні підприємства сто-

сується перебудови всіх сфер його діяльності, по-

чинаючи від виробничо-технічних та організацій-

них систем і завершаючи фінансовими аспектами і 

проблемами власності [7]. 

Результати реструктуризації оцінюються та-

кими показниками: як прибутковістю, досягненням 

відповідного рівня прибутковості є однією з цілей 

реструктуризації і водночас показником її успіш-

ності, наявністю позитивних, грошових потоків від 

основної діяльності, зростанням грошових потоків, 

яке дає можливість повертати борги та інвестувати 

кошти в оновлення і зростання виробництва, що 

свідчить про успішність реструктуризації, зростан-

ням продуктивності праці , скороченням обсягів 

продажу на традиційних ринках підприємства по-

винні знаходити нові ринки збуту або скорочувати 

чисельність свого персоналу, де оцінкою успіш-

ності цих дій використовується динаміка зростання 

продуктивності праці, зростанням продуктивності 

всіх видів ресурсів, де оцінюється успішність дій 

через показники рентабельності та їх динаміку, зро-

станням обсягів експорту та орієнтація на зовнішні 
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ринки, яка вимагає використання новітніх марке-

тингових технологій, підвищення якості продукції 

та її конкурентоспроможності [10]. 

Практична реструктуризація підприємств 

АПК здійснюється за відомим алгоритмом і вклю-

чає в себе ряд взаємопов’язаних етапів. На першому 

етапі слід досягти стабілізації агарного розвитку за 

пріо- ритетними напрямами, такими як вироб- ниц-

тво продовольчої та тваринницької продукції від-

повідно до потреб промисловості; ініціювання по-

дальшого розви- тку самої переробної промислово-

сті АПК за такими підгалузями, як хлібопекар- 

ська, боршнокруп’яна, спиртова, цукрова, мукоме-

льна, власне продовольча. На цій стадії слід забез-

печити безумовне впрова- дження інноваційних те-

хнологій за усіма стадіями виробничо-господар-

ського про- цесу. Забезпечення результативності 

цього етапу реструктуризаційних дій досягається за 

рахунок використання засобів організаційного, еко-

номічного, адміністративного та нормативно-

право- вого механізмів. 

На другому етапі реструктуризації слід дося-

гти переваги інфраструктурного забезпечення під-

приємств АПК над виробництвом продовольчої 

продукції. Це стосу- ється перш за все будівництва 

оптових продовольчих рин- ків, елеваторів, логіс-

тичних центрів, транспортної мережі тощо. На цей 

період припадає максимальне впровадження нау-

ково-технічного процесу, а саме інвестицій, іннова- 

цій, технологій вирощування і переробки сільсько-

госпо- дарської продукції, активізації малого біз-

несу АПК, що сумарно дає змогу вийти на модель 

раціоналізації агарної сфери виробництва. Першо-

черговими засобами реалізації завдань стануть 

складові економічного та інформаційного механіз-

мів агарної реструктуризації [8]. 

Третій період реструктуризації підприємств 

АПК пов’язується із завершенням переходу агарної 

економіки до постіндустріальної господарської си-

стеми, в якій домі- нуватиме максимальне викорис-

тання економічного потен- ціалу агарної галузі, по-

вне забезпечення потреб регіону в продовольчій 

продукції і послугах та використання в управлінні 

сучасних інформаційних систем [6]. 

Висновки 

Отже,можна зробити висновок,що реструкту-

ризація підприємств - це здійснення організаційно-

економічних, правових, технічних заходів, спрямо-

ваних на зміну структури підприємства, його уп-

равління, форми власності, організаційно-правової 

форми, з метою фінансового оздоровлення підпри-

ємства, збільшення обсягів випуску конкуренто-

спроможної продукції, підвищення ефективності 

виробництва, тому шляхи розвитку агропромисло-

вого сектору України передбачають збалансовані 

та взаємозв’язані структурні перебудови усіх його 

галузей, максимальне впровадження у виробництво 

найважливіших досягнень науково-технічного про-

гресу, світового досвіду, найбільш прогресивних 

форм економіки і організації виробництва на основі 

першочергового розв’язання актуальних проблем: 

перерозподіл землі та майна, включаючи поглиб-

лення відносин власності на землю та запрова-

дження механізмів реалізації права на власність; 

приватизація переробних підприємств; реструкту-

ризація підприємств та форм господарювання; роз-

виток кооперації; впровадження ринкових методів 

господарювання – менеджменту та маркетингу; 

державне регулювання аграрної економіки шляхом 

ефективнішого використання цінових важелів, фі-

нансово-кредитної і податкової систем; розвиток 

ринків сільськогосподарської продукції, матеріа-

льно-технічних ресурсів та послуг; інтенсифікація і 

диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності 

тощо. 
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Анотація 

Ринкова трансформація економіки України зумовила зміни в системі управління підприємствами різ-

них галузей. Ці зміни передовсім торкнулися системи постачання сировини та матеріалів, а також збуту 

продукції. 

В статті розглянуто основні складові елементи та цілі збутової політики, особливості її розробки 

та обґрунтування, а також один із механізмів її формування в сучасних умовах. 

На основі проведеного дослідження визначено основні напрямки вдосконалення збутової політики, 

що обумовлюють економічну стійкість та систему заходів, яка забезпечує своєчасне реагування на відхи-

лення від запланованих значень економічної стійкості вітчизняних підприємств. 

Abstract 

The market transformation of Ukraine's economy has led to changes in the management system of enterprises 

in various industries. These changes primarily affected the system of supply of raw materials, as well as sales. 

The article considers the main components and goals of sales policy, features of its development and justifi-

cation, as well as one of the mechanisms of its formation in modern conditions. 

Based on the study, the main directions of improving sales policy, which determine the economic stability and a system 

of measures that provides a timely response to deviations from the planned values of economic stability of domestic enter-

prises. 

 

Ключові слова: збут, підприємства, ринок, збутова політика, напрямки, ефективність, вдоскона-

лення. 

Keyword: sale, enterprises, market, sales politics, directions, efficiency, perfection. 

 

Постановка проблеми. Традиційно українсь-

кими підприємствами приділяється менша увага 

збутовій політиці порівняно з товарною, ціновою, 

комунікаційною та сервісною. До неї звертаються 

лише тоді коли підприємства невзмозі досягнути кон-

курентних переваг на ринку своєї продукції. Для біль-

шості підприємств збутовова політика - це питання, 

що окреслює загальні принципи виробничої діяль-

ності, яку підприємства збирається досягнути у сфері 

побудови каналів розподілу своєї продукції та її пе-

реміщення у часі та просторі [3, с. 29]. 

Мета статті - полягає в аналізі, побудові та 

удосконалені збутової політики вітчизняних 

підприємств, що дасть змогу підвищити ефек-

тивність їх діяльності та їх конкурентоспро-

можність. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Особливості збутової політики та її ефективність на 

підприємствах досліджували вітчизняні та за-

рубіжні вчені, такі як: Л. Балабанова [1], В. Гамалій 

[4], Д. ДЖоббер [6], В. Заяц [8], М.С. Кравченко 

[10] та інші. Проте, питання формування збутової 

політики для підприємств є досить актуальним і 

дискусійним та потребує подальших досліджень. 

Результати дослідження. В економічній ен-

циклопедії за редакцією С. В. Мочерного збутова 

політика трактується, як комплекс післявиробни-

чих операцій, які здійснюють юридичні та фізичні 

особи з моменту виготовлення продукції до її про-

дажу покупцеві [7, с. 593].  

На погляд А. Д. Ляпунова [9, с.58] збутова 

політика – це діяльність підприємства по дове-

денню товарів від виробника до споживачів. 

К. О. Глазкова вважає, що збутова політика для 

сучасних українських підприємств, це процес про-

сування готової продукції на ринок та організація 
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