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This article is dedicated to the review and analyses of theories and methods of international currency market
forecasting. The PPC theory, the M. Osborn's theory, theory of effective market and it further development in capital
assets estimation model and the theory of currency arbitrage are analyzed. Also the new econometric models such
as ARCH, GARCH, EGARCH and some others are reviewed. The fundamental factors are ranged according to their
impact on currency exchange rate. The methods of fundamental and technical analyses like main instruments of
international currency market forecasting are compared.
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У статті розкрито сутність поняття "реструктуризація", окреслено чинники, які виклика-
ють необхідність реструктуризаційних змін, визначено цілі та види реструктуризації, а та-
кож запропоновано ряд перспективних напрямів та відповідних заходів її проведення.

Ключові слова: антикризове управління, реструктуризація, чинники, цілі, напрями проведення.

Постановка проблеми. У сучасних умовах
світова фінансова й економічна криза та її вплив
на економіку України призвели до того, що значна
кількість вітчизняних товаровиробників виявилась
неспроможною з економічної точки зору, поставши
перед загрозою банкрутства. Відповідно загостри-
лася проблема розробки та впровадження такої си-
стеми антикризового управління, яка б забезпечи-
ла не лише вихід підприємств із кризи та стану бан-
крутства, але і їх фінансове оздоровлення і про-
цвітання [1].
Багаторічний досвід економічно розвинутих країн

показує, що одним із найбільш ефективних інстру-
ментів антикризового управління підприємством є

реструктуризація, яка передбачає розробку комп-
лексної програми змін, спрямованих на покращен-
ня життєздатності та результатів діяльності компанії
в конкурентному середовищі [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання реструктуризації підприємств в умовах анти-
кризового управління знайшли відображення в ба-
гатьох працях зарубіжних і вітчизняних учених-еко-
номістів: М. Гриценко, І. Акімової, Л. Батенко,
О. Амоші, В. Черепова, Л. Бєлих, Е. Уткіна, Е. Шим-
ке, О. Штангрета, Ю. Могилова, Б. Жаліла, Д. Семе-
нова, О. Кузьміна, Й. Петровича, І. Алєксєєвої,
М. Колісник, Ю. Яковця, О. Терещенко, Л. Лігонен-
ко, М. Ткаченко, С. Ганжі та інших. При цьому тра-
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диційно в дослідженнях розглядається фінансова й
операційна реструктуризація (І. Акімова, Л. Батен-
ко), правова, технічна й організаційна (Й. Петрович),
санаційна, інноваційна, адаптаційна й випереджу-
вальна (Л. Лігоненко) тощо.
Однак, попри велику увагу, приділену цій тема-

тиці, деякі аспекти питання  реструктуризації
підприємств залишаються недостатньо з'ясованими.
Сьогодні важливим залишається чітке й адекватне
визначення суті поняття "реструктуризація", виділен-
ня її чинників, а також з'ясування цілей та напрямів
її проведення.

Метою статті є теоретичне обґрунтування суті
поняття "реструктуризація", окреслення чинників
реструктуризаційних змін, визначення цілей та видів
реструктуризації, а також розробка перспективних
напрямів та відповідних заходів її проведення.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні по-
няття "реструктуризація" різними авторами трактуєть-
ся по-різному, залежно від цілей, напрямів та форм
проведення.
А. Афонін і В. Нестерчук під реструктуризацією

підприємств розуміють процес проведення комплек-
сних організаційно-економічних, правових, виробни-

чо-технічних заходів, спрямованих на зміну структу-
ри підприємства, форми власності, управління ними
з метою фінансового оздоровлення, збільшення об-
сягів виробництва і збуту конкурентоспроможної про-
дукції, підвищення ефективності виробництва [3].
На думку Л. Кальніченко та О. Медрул поняття

реструктуризації можна сформулювати таким чином:
реструктуризація - це перебудова підприємства,
спрямована на підвищення його конкурентоспро-
можності й досягнення поставлених цілей [4].
Учені-економісти І. Баєв та С. Когін трактують

поняття реструктуризації підприємств як сукупність
змін, спрямованих на підвищення рентабельності
бізнесу. Така реструктуризація, на їх думку, прово-
диться шляхом закриття, перепрофілювання, про-
дажу збиткових підприємств, скорочення витрат [5].
О. Штангрет визначає реструктуризацію як інстру-

мент превентивного антикризового управління, спря-
мований на систематичну адаптацію підприємства до
змін зовнішнього і внутрішнього середовища з ме-
тою недопущення виникнення кризових ситуацій [6].
Дещо по-іншому трактується поняття "реструк-

туризація" в законодавчих та нормативно-правових
актах (див. табл. 1) [7-9].

Таблиця 1. - Трактування поняття "реструктуризація" в законодавчих та
нормативно-правових актах

 
Законодавчі та нормативно-правові 

акти 

 
Визначення 

 
Постанова КМУ «Про Методичні 
рекомендації щодо проведення 
реструктуризації державних 
підприємств» від 27.03.2007р. 

Здійснення організаційно-економічних, правових, технічних 
заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його 
управління, форм власності, оздоровлення, збільшення 
обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення 
ефективності виробництва. 
 

 
 

Закон України « Про відновлення 
платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» від 

14.05.2007р.  
№ 2343 – XII 

Здійснення організаційно-господарських, фінансово-
економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на 
реорганізацію підприємства, що не підлягає санації, якщо це 
передбачено планом санації, на зміну форм власності, 
управління, організаційно-правової форми, що сприятиме 
фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню 
обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню 
ефективності виробництва та задоволення вимог кредиторів. 
 

 
Наказ Фонду державного майна про 

затвердження Положення про 
порядок реструктуризації 

підприємств  
від 06.02.2007 р. № 201 

Здійснення комплексу організаційно-господарських, 
фінансово-економічних, правових, технічних заходів, 
спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості 
об’єкта приватизації, збільшення обсягів випуску 
конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності 
виробництва. 

 
Аналіз та узагальнення викладеного вище доз-

воляє виділити основні цілі реструктуризації:
- уникнення кризового стану;
- покращення економічних і фінансових показ-

ників діяльності;
- збільшення ринкової вартості власного капіталу;
- підвищення рівня інвестиційної привабливості;
- збільшення обсягів виробництва конкурентосп-

роможної продукції;
- підвищення ефективності виробництва;
- зміна структури підприємства тощо.

Реструктуризацію не слід розглядати як разову
систему заходів, після якої потреба в реформуванні
й оздоровленні відпадає. Навпаки, реструктуриза-
ція підприємства виступає постійною його функцією,
завдяки якій воно забезпечує собі систематичну
адаптацію до умов внутрішнього й зовнішнього се-
редовища і, відповідно, належний рівень конкурен-
тних переваг [10].
На нашу думку, реструктуризацію можна виз-

начити як динамічну функцію підприємства, пов'я-
зану зі здійсненням  фінансових, економічних,
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організаційно-технічних та правових змін, спрямо-
ваних на забезпечення  своєчасної  адаптації
підприємства до мінливого внутрішнього й зовніш-
нього середовища з метою відновлення чи збере-
ження існуючого стану розвитку підприємства,
підвищення рівня конкурентоспроможності та ефек-
тивності виробництва.
Відповідно до зазначеного контексту, перш ніж

починати на підприємстві зміни, необхідно чітко ви-

ділити ті чинники, котрі зумовили їх необхідність.
Слід виділяти окремо ендогенні чинники, тобто ті
чинники, що не залежать від діяльності підприєм-
ства, на які підприємство не може вплинути, але
на які може вчасно зреагувати, урахувати в про-
цесі своєї діяльності і, відповідно, зменшити нега-
тивні наслідки їх впливу, та екзогенні, що безпосе-
редньо залежать від діяльності підприємства і які
можна усунути (див. рис. 1) [6, 11, 12].

 
Чинники реструктуризації 

Екзогенні  Ендогенні 

Зміна смаків та уподобань 
споживачів; 
низький рівень 
платоспроможного 
попиту; 
 недосконалість 
економічної політики 
уряду; 
міжнародна економічна 
інтеграція і глобалізація; 
зміни в соціально-
економічних системах; 
випереджаючий розвиток 
науково-технічного 
фактора в структурі 
економіки; 
екологічна ситуація; 
суттєві зміни на ринках 
розвинутих країн тощо. 

Низький рівень 
конкурентоспроможності 
продукції; 
низький рівень кваліфікації 
кадрів; 
слабка орієнтація на ринок; 
застарілість техніки та 
матеріальної бази; 
скорочення обсягів 
виробництва продукції; 
 недостатність оборотних 
коштів; 
неефективна система 
управління підприємством; 
брак своєчасної та 
достовірної інформації; 
збиткова діяльність і 
загроза банкрутства тощо. 

Рис. 1. Екзогенні та ендогенні чинники реструктуризації.

Сукупність перелічених вище чинників не є ви-
черпною, зокрема, у сучасних умовах їх дія значно
підсилюється загальною фінансовою та економіч-
ною кризою, низькою національно-політичною свідо-
містю та високою інертністю.
Багатоаспектність процесу реструктуризації на-

самперед зумовлюється її багатовидовим складом,
від якого значною мірою залежать характер та особ-
ливості реструктуризаційних процесів [13]. Дослід-
ження в цій галузі свідчать, що існує безліч підходів
до класифікації видів реструктуризації. У більшості
літературних джерел реструктуризацію класифікують
за такими ознаками [12-14]:
За масштабами проведення:
- загальна (спрямована на зміну діяльності

підприємства в цілому);
- часткова (спрямована на зміну найбільш про-

блемних аспектів діяльності підприємства);
За об'єктом зміни:
- фінансова (зміна структури капіталу підприєм-

ства);
- виробнича (зміна організації діяльності підприє-

мства);

- структурна (зміна організаційної структури
підприємства, напрямів діяльності окремих
підрозділів, форм і методів менеджменту);

- майнова (зміни в складі активів підприємства);
- інноваційна (оновлення технології виробничо-

збутової діяльності, використання сучасних інфор-
маційних технологій);
За періодом проведення:
- оперативна (проводиться протягом 3-4 місяців);
- стратегічна (понад 1 рік) тощо.
Слід зазначити, що вибір підприємством того чи

іншого виду реструктуризації, у першу чергу, зале-
жить від стану розвитку підприємства та мети, якої
воно прагне досягти в результаті реструктуризацій-
них змін. Так, одні підприємства здійснюють ре-
структуризацію з метою виживання, виходу з кризо-
вого стану та уникнення банкрутства. Інші ж - з ме-
тою забезпечення довгострокового функціонування,
підвищення конкурентоспроможності та зміцнення
позицій на ринку. Відповідно, доцільним є поділ ре-
структуризації за метою проведення, а саме на ре-
структуризацію "виживання" (спрямована на віднов-
лення чи збереження існуючого стану розвитку) та
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реструктуризацію розвитку (спрямована на підви-
щення якості та ефективності функціонування в умо-
вах мінливого середовища).
При цьому слід зауважити: якщо при здійсненні

реструктуризації "виживання" основний акцент ро-

биться на зменшення витрат, то при реструктуризації
розвитку - на збільшення доходів. Окремі напрями
та відповідні заходи запропонованих вище видів
реструктуризації можна представити таким чином
(див. табл. 2, 3).

Таблиця 2. - Напрями та заходи реструктуризації "виживання"

Напрями Заходи 

Виробництво 

• Розумне скорочення асортименту продукції; 
• перехід на дешевші види сировини й матеріалів; 
• зниження матеріаломісткості й енергомісткості продукції; 
• розпродаж зайвих виробничих потужностей тощо. 

Збут (Маркетинг) 

• Застосування системи знижок до товарів, що не користуються попитом; 
• зменшення витрат на рекламну діяльність; 
• скорочення агентської мережі; 
• скорочення ринків збуту тощо. 

Кадри 

• Підвищення трудової дисципліни; 
• скорочення чисельності працівників; 
• скорочення робочого дня; 
• замороження заробітної плати; 
• зміни в системі матеріального стимулювання (зменшення виплат премій, 
надбавок, доплат) тощо. 

Фінанси 

• Відстрочка виплат дивідендів, відсотків на паї; 
• продовження термінів кредиторської заборгованості; 
• прискорення оборотності дебіторської заборгованості; 
• скорочення обсягів інвестицій (особливо малодохідних) тощо. 

 
Таблиця 3. - Напрями та заходи реструктуризації розвитку

Напрями Заходи 

Виробництво 

• Підвищення якості продукції; 
• розширення асортименту та номенклатури продукції; 
• інноваційне вдосконалення виробничо-технічної структури підприємства; 
• удосконалення виробничого менеджменту; 
• диверсифікація виробництва тощо 

Збут (маркетинг) 

• Удосконалення дизайну продукції; 
• розробка та впровадження нових методів просування товарів; 
• закріплення старих та освоєння нових ринків збуту продукції; 
• активізація рекламної діяльності; 
• удосконалення методів роботи з клієнтами; 
• розширення агентської мережі; 
• створення сильної служби маркетингу тощо. 

Кадри 

• Підвищення трудової дисципліни; 
• розробка та впровадження мотиваційних схем, спрямованих на забезпечення 
високоякісної роботи персоналу; 

• проведення навчальних програм для підвищення кваліфікації та 
перекваліфікації кадрів; 

• освоєння нових професій з метою пристосування до останніх досягнень НТП; 
• запровадження нових прогресивних форм управління персоналом тощо. 

Фінанси 

• Збільшення обсягів інвестиційної діяльності; 
• активізація емісійної діяльності; 
• удосконалення системи фінансового менеджменту тощо. 
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ЕКОНОМІКА
Висновки та перспективи
подальших досліджень

Проведений аналіз підходів до трактування суті
поняття "реструктуризація", висвітлених у наукових
працях окремих авторів та законодавчо-норматив-
них актах, дозволяє дещо вдосконалити його й роз-
глядати реструктуризацію підприємств як динаміч-
ну функцію, пов'язану зі здійсненням фінансових,
економічних, організаційно-технічних та правових
змін, спрямованих на забезпечення своєчасної
адаптації підприємства до мінливого внутрішнього
й зовнішнього середовища з метою відновлення
чи збереження існуючого стану розвитку, підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності та ефективності
виробництва.
Окреслення чинників, які викликають  не-

обхідність реструктуризаційних змін, цілей та видів
реструктуризації, надали можливість запропонува-
ти її поділ за метою проведення на реструктуриза-
цію "виживання" (спрямовану на відновлення чи
збереження існуючого стану розвитку підприєм-
ства) та реструктуризацію розвитку (спрямовану на
підвищення якості та ефективності функціонуван-
ня в умовах мінливого середовища), а також виз-
начити відповідні їм напрями та заходи, які повинні
лягти в основу політики підприємства, що реструк-
туризується.
Перспективним напрямом подальших дослід-

жень є розробка теоретико-методологічних реко-
мендацій щодо способів організації реструктури-
зації підприємства, послідовності її проведення, а
також методів оцінки її ефективності.
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I. Lashchyk

THEORETICAL ASPECTS OF PROCESS OF RESTRUCTURING ARE IN THE
CONDITIONS OF ANTIRECESSIONARY MANAGEMENT

Essence of concept "restructuring" is exposed in the article, outlined factors which cause the necessity of
restrukturizaciynikh changes, certainly aims and types of restructuring, and also the row of perspective directions
and proper measures of its leadthrough is offered.

Key words: antirecessionary management, restructuring, factors, aims, directions of leadthrough.
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