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стан ринку транспортних послуг залізничного 
транспорту загального користування до кінця 
2010 року. 

У роботі розкривається новий напрямок  в 
соціально-економічному моделюванні,  заснова-
ний  на  концепції розвитку залізничного транспо-
рту України. Розроблена та запропонована мо-
дель складається з трьох етапів реформування 
та спрямована на соціально-економічний розви-
ток галузі.  

Практичне значення отриманих результатів 
полягає в розробленні пропозицій щодо удоско-
налення організації економіки та управління галу-
ззю та її соціально-економічного розвитку. Реко-
мендації щодо зваженого підходу до формування 
соціальної політики у сфері перевезень залізнич-
ним транспортом мають сприяти підвищенню 

ефективності роботи галузі. Основні наукові по-
ложення і висновки запропоновані для розроб-
лення концепції розвитку галузі з метою прийнят-
тя рішення з формування стратегії збалансовано-
го розвитку національного господарства України. 
Результати роботи дозволять:- формувати варіа-
нти можливої структури управління, які мають 
відповідати умовам її економічної стабільності і 
збалансованості; 

- визначати напрямок і рівень соціально-
економічного розвитку залізничного транспорту 
України з урахуванням нової структури управлін-
ня; 

- використовувати запропоновану методоло-
гію прогнозування тенденцій соціально-
економічного розвитку базової галузі як один з 
напрямків стратегічного планування. 
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У статті розглянуто основні положення проведення процесу реструктуризації підприємств, 
визначено вагомість вертикально-інтегрованого розвитку, що забезпечить їх адаптацію та успі-
шне функціонування в конкурентному ринковому середовищі. 

Постановка проблеми. Будь-яка система, у 
тому числі економічна, передбачає функціону-
вання і розвиток, зміну й перетворення, оскільки 
постійно зазнає впливу багатьох внутрішніх і зов-
нішніх факторів. Єдиною константою в сучасному 
бізнесі залишається зміна, тому ключем до успіху 
в динамічному ринковому середовищі і стає 
управління цими змінами. Тому не дивно, що 
вплив політичних, економічних, правових, соціа-
льних, ресурсних чинників об'єктивно призводить 
до необхідності видозмінення, модифікації чи 

трансформації суб’єктів господарювання до сьо-
годнішнього стану економіки. У світовій економіч-
ній науці процес цілеспрямованих змін суб'єктів 
економічної діяльності та ефективної їх адаптації 
до умов функціонування, що принципово зміни-
лися, розглядається у взаємозв’язку з проблема-
тикою реструктуризації, що зумовлює актуаліза-
цію теоретичних і практичних її аспектів. 

Аналіз останніх досліджень. Окремі аспек-
ти реструктуризації підприємств досліджуються у 
працях багатьох українських науковців, зокрема 
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О. Амоші, М. Білик, С. Довбні, І. Зятковського, 
О. Ковальова, І. Отенко, І.Мазура Н. Москаленко. 
Розглядом окремих аспектів проведення реструк-
туризації займалася велика кількість і закордон-
них дослідників: Бляхман Л., Кондратьєв В., Кор-
дон К., Фолламан Т., Фрезе Е., Шапіто В. Проте, 
не зважаючи на значну кількість виконаних дослі-
джень, багато теоретичних аспектів здійснення 
реструктуризації розкрито не повною мірою, що 
обмежує можливості розроблення і обґрунтуван-
ня дієвих методів її проведення.  Через важливе 
значення вертикально-інтегрованого розвитку 
сільського господарства, ми зосередимо увагу 
саме на зовнішній реструктуризації або корпора-
тивній. 

Мета статті - здійснити опис і узагальнити 
сутність реструктуризації підприємства, охарак-
теризувати її види для подальшого обґрунтуван-
ня основних елементів корпоративної реструкту-
ризації підприємства. 

Виклад матеріалу: Поняття реструктуриза-
ції досить багатогранне. Саме тому в економічній 
літературі немає єдиного визначення сутності й 
алгоритму проведення реструктуризації. Термін 
«реструктуризація» як процесу комплексної зміни 
методів і умов функціонування підприємства від-
повідно до зовнішніх умов ринку і виробленої 
стратегії її розвитку увійшло до ділового ужитку 
відносно недавно і отримав широке застосування 
наприкінці 70-х і початку 80-х років двадцятого 
століття у зв'язку з переглядом економічної ролі 
держави в країнах з ринковою економікою і особ-
ливо широко розглядалася в роботах М. Портера, 
А. Томсона, А. Дж. Стрікленда, Т. Пітерса, Р. Уо-
термена, М. Хаммера як сукупність кардинальних 
стратегічних заходів щодо перетворення структу-
ри диверсифікованої компанії шляхом продажу 
одних напрямів діяльності (бізнесів) і придбання 
інших. Найбільш й повними і коректними вважа-
ються визначення, засновані на підході до розк-
риття поняття "реструктуризація підприємства" 
через енциклопедичну сутність його складових: 
"реструктуризація" та "підприємство". До таких 
визначень слід віднести насамперед визначення 
Аістової М.Д. [1] "Реструктуризація підприємства - 
це фундаментальні, комплексні зміни, в основі 
яких лежить трансформація структури бізнесу і 
способу функціонування підприємства, що охоп-
люють практично всі аспекти діяльності, кінцевою 
метою яких є подолання кризових явищ, підви-
щення ефективності роботи та конкурентоспро-
можності, збільшення прибутку"; А.Авсеєва і Р. 
Юна [12] "Реструктуризація підприємства - будь-
які зміни у виробництві, структурі капіталу або 
власності, які не є частиною його повсякденного 
циклу"; Соколовська Н. [9]. "Реструктуризація - це 
перетворювання підприємства, яке пов'язане зі 
зміною структрурних компонентів, які можуть ви-
ступати бізнес-процесами підприємства,  техно-
логіями та організацією виробництва". 

У працях іноземних авторів реструктуризація 
інтерпретується, з одного боку, як специфічний 
вид фінансової діяльності підприємства [5], а з 
другого — як засіб поліпшення позиціювання під-
приємства на ринку, вдосконалення управління й 
фінансових відносин із метою фінансового оздо-
ровлення [13]. Як бачимо, в обох підходах акцент 
робиться на фінансовій складовій реструктуриза-
ції.  

Звернемося до нормативно-правових актів. 
Законом України “Про відновлення платоспромо-
жності боржника або визнання його банкрутом” 
[7], іншими нормативно-правовими документами 
передбачено використання реструктуризації як 
ефективного засобу відновлення платоспромож-
ності підприємства. Міністерство економіки Укра-
їни затвердило Методичні рекомендації щодо 
здійснення реструктуризації державних підпри-
ємств, де наведено визначення реструктуризації 
підприємства як сукупності організаційно-
економічних, правових, виробничо-технічних за-
ходів, що спрямовані на зміну структури підпри-
ємства, його управління, форм власності, органі-
заційно-правових форм і можуть забезпечити фі-
нансове оздоровлення підприємства, збільшення 
обсягів випуску конкуренто-спроможної продукції, 
підвищення ефективності виробництва. Визна-
чення є доволі загальним і охоплює весь ком-
плекс заходів (крім фінансових) щодо фінансової 
санації підприємства. У Законі України “Про від-
новлення платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом” наводиться точніше ви-
значення: реструктуризація підприємства — це 
здійснення організаційно-господарських, фінан-
сово-економічних, правових, технічних заходів, 
спрямованих на реорганізацію підприємства, змі-
ну форм власності, управління, організаційно-
правової форми, що сприятиме фінансовому 
оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів 
випуску конкуренто-спроможної продукції, підви-
щенню ефективності виробництва та задоволен-
ню вимог кредиторів. На нашу думку, це визна-
чення є більш повним, так як передбачає також 
вжиття фінансових заходів. 

Проведення групування та систематизації 
визначень поняття ”реструктуризація” дозволило 
нам зробити певні узагальнення та виокремити 
ряд суттєвих її аспектів: 

*по-перше, реструктуризація – це засіб, який 
дозволяє забезпечити ефективне функціонуван-
ня підприємства не лише в ринкових умовах;  

*по-друге, суттєвим аспектом реструктуриза-
ції є формування у підприємства потенціалу до 
превентивного реагування на зміни зовнішнього 
середовища;  

*по-третє, напрями структурної перебудови 
підприємства повинні бути погоджені зі стратегі-
єю його розвитку; 

*по-четверте, реструктуризація підприємства 
- це комплекс структурних перетворень, що здій-
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снюються на системній основі заходами органі-
заційно-економічного, техніко-технологічного, 
правового і фінансового характеру; може прово-
дитись як на підприємствах, що перебувають у 
скрутному фінансовому становищі (тобто висту-
пати інструментом фінансового оздоровлення), 
так і на успішно діючих підприємствах, які мають 
великий потенціал зростання; 

*по-п’яте, довгостроковою ціллю кожного пі-
дприємства є збільшення вартості бізнесу, яке 
забезпечується зростанням ефективності вироб-
ництва, підвищенням конкурентноздатності, зміц-
ненням фінансової стійкості, підвищенням інвес-
тиційної привабливості. 

З урахуванням викладеного, ми маємо право 
визначити реструктуризацію підприємства як 
комплекс фінансово-економічних, організаційних і 
правових заходів, спрямованих на оновлення 
структури підприємства й управління, фінансів і 
виробництва, організаційно-правової форми дія-
льності, що дають змогу вдосконалити фінансо-
во-економічні відносини підприємства для забез-

печення ефективного використання його потенці-
алу та збільшення його ринкової вартості. Таким 
чином, ключовими позиціями в понятті "реструк-
туризація підприємства" є "оновлення", "вдоско-
налення фінансово-економічних відносин", "ство-
рення доданої вартості". 

Відповідно до практики, відзначимо, що про-
цес реструктуризації складається з ряду етапів 
(рис. 1). Системний аналіз процесу реструктури-
зації суб’єктів господарювання в умовах глобалі-
зації показав, що мікро-, макро- складові процесу 
реструктуризації динамічно пов'язані між собою, 
взаємно обумовлюють одна одну, що сприяє 
стимулюванню або стримуванню реструктуриза-
ції виробничого потенціалу як окремих підпри-
ємств, так і економіки в цілому [2]. У принциповій 
схемі процес реструктуризації містить такі етапи, 
як діагностика вихідного стану компанії, розробка 
стратегії і проекту реструктуризації, здійснення 
процесу і аналіз ефективності заходів реструкту-
ризації.  

 

 
 

Рис. 1. Ієрархія задач реструктуризації підприємств 
 

Таким чином, реструктуризація дозволяє за 
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елементів управління як стратегія, система, сума 
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стратегічно ефективні організаційну структуру і 
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мислення організації. 
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Реалізація проекту реструктуризації має на 
увазі під собою перелік змін. (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Зміни підприємства  

у процесі його реструктуризації 
 

Проте слід зазначити, що в сучасних умовах 
розвитку економіки України навіть добре проду-
мана програма реструктуризації часто не приво-
дить підприємство, що реформується, до бажа-
них результатів, внаслідок наявності складнощів 
у формуванні організаційних структур та ін. [8]. 

У науково-практичній літературі можна зу-
стріти багато варіантів класифікації реструктури-
зації. 

Зокрема, виокремлюють активну й пасивну 
реструктуризацію. За пасивної відсутні стратегічні 
орієнтири, а відповідні заходи мають захисний 
характер та спрямовані на забезпечення вижи-
вання підприємства в короткостроковому періоді.  

Активна реструктуризація характеризується 
наявністю обґрунтованої стратегії розвитку, 
спрямована на досягнення життєздатності в дов-
гостроковому періоді та передбачає широке ви-
користання інновацій, що мають забезпечити 
безперервне зростання ефективності [9]. 

У наукових джерелах, присвячених дослі-
дженню реструктуризації підприємств, залежно 
від мети виокремлюють такі види реструктуриза-
ції [3]; 

*санаційна (відновна) - застосовується, коли 
підприємство перебуває у передкризовому або 
кризовому стані і має за мету вийти з нього;  

*адаптаційна (прогресивна) - використову-
ється за відсутності кризи, але в разі виникнення 
негативних тенденцій з метою їх подолання та 
адаптації підприємства до нових ринкових умов; 

*випереджаюча - здійснюється на успішних 
підприємствах, які передбачають можливість змі-
ни умов функціонування  і прагнуть підсилити 
свої ключові позиції та конкурентні переваги.  

На наш погляд, залежно від типу фінансово-
економічних відносин, на вдосконалення яких 
спрямована реструктуризація, її доцільно поділя-
ти на внутрішню й зовнішню. 

Внутрішня реструктуризація спрямована на 
вдосконалення й адаптацію внутрішньовиробни-
чих фінансово-економічних відносин, на розв'я-
зання внутрішніх конфліктів із метою підвищення 
ефективності діяльності підприємства. У рамках 

такої реструктуризації мають реалізовуватися 
заходи з поліпшення внутрішньої організаційної 
структури, структури активів і управління, вдоско-
налення системи мотивації персоналу й менедж-
менту. Домінантами внутрішньої реструктуризації 
є заходи щодо вдосконалення внутрішніх органі-
заційної й фінансової структур, структури активів 
і виробництва. Ці заходи мають внутрішній харак-
тер та не пов'язані зі змінами в економіко-
правових відносинах підприємства із зовнішніми 
контрагентами. Результатом заходів із внутріш-
ньої реорганізації є зменшення всіх видів витрат і 
створення дієвих механізмів, які стимулювали би 
персонал до підвищення ефективності фінансо-
во-господарської діяльності, зокрема до створен-
ня доданої вартості на основі зменшення витрат 
на всі види ресурсів та до максимізації доходів. 

Зовнішня реструктуризація спрямована на 
поліпшення фінансових відносин між підприємст-
вом і зовнішніми групами інтересів, у тому числі 
власниками, кредиторами, конкурентами, держа-
вою. Вона веде до зміни характеру економіко-
правових відносин компанії як із зовнішніми, так і 
з внутрішніми їх учасниками. Зовнішня реструк-
туризація включає заходи з реорганізації компанії 
(корпоративна реструктуризація), основним за-
вданням яких є отримання конкурентних переваг 
у результаті диверсифікації діяльності та право-
вої відособленості окремих структурних підрозді-
лів (реорганізація, спрямована на розукрупнен-
ня).  

Корпоративна (зовнішня) реструктуризація 
передбачає реорганізацію підприємства, що має 
на меті зміну власника статутного капіталу, ство-
рення нових юридичних осіб чи організаційно-
правових форм діяльності, формування інтегро-
ваних корпоративних утворень.  

Відомий американський економіст А. Раппа-
порт називає три каталізатори хвилі корпоратив-
ної реструктуризації, зокрема злиттів і поглинань, 
протягом останнього десятиліття:  

1) політика дерегулювання багатьох галузей; 
2) надлишкові потужності, що сприяє консо-

лідації в окремих галузях;  
3) гонитва за масштабами, яка відповідає ло-

гіці менеджменту, що злиття є засобом досягнен-
ня конкурентоспроможності через здобуття конт-
ролю над новими технологіями, ресурсами й рин-
ками збуту продукції. 

У процесі планування й реалізації корпора-
тивної реструктуризації великого значення набу-
ває реорганізаційний контролінг, який забезпечує 
не лише трансформацію стратегії розвитку підп-
риємств, а й інтеграцію звітності, обліку, плану-
вання, ризик-менеджменту, систем контролю, 
трансфертного ціноутворення тощо. 

Існує багато способів проведення корпора-
тивної реструктуризації підприємства, але ми ро-
зглянемо, на наш погляд, основні: 

*злиття, у разі чого усі майнові права та 

Зміна структури підприємства 

Зміни психологічного клімату 

Зміни технології і технічного оснащення 

Зміни функцій 
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обов’язки кожного з підприємств переходять до 
товариства, яке виникло внаслідок злиття; 

*виокремлення – створення одного або кіль-
кох підприємств із переданням хм частини прав 
та обов’язків підприємства, що реорганізується, 
без припинення діяльності останнього. При цьому 
складається баланс розподілу, визначаються по-
рядок та умови виокремлення; 

*перетворення, при якому усі майнові права 
та обов'язки колишнього підприємства перехо-
дять до підприємства, яке щойно виникло.  

Процес реорганізації підприємств регулю-
ється нормами статей 34, 35, 36 Закону України 
“Про підприємства в Україні”, статті 37 Цивільно-
го Кодексу України, “Положення про порядок по-
ділу підприємств та об’єднань та відокремлення 
від них структурних підрозділів та одиниць”, за-
твердженого наказом Міністерства економіки, 
Міністерства статистики, Антимонопольного комі-
тету від 20.04.94 р. №43/79/5, розпорядження 
АМКУ від 09.12.94 р. № 15-р ( в редакції від 
25.10.95 р. № 32-р). 

В Україні за останні два-три роки спостеріга-
ється швидкий перехід від приватизаційної лихо-
манки до еволюційних методів формування кор-
поративних структур. В теоретичному аспекті ко-
рпорація розглядається як фірма, що являє со-
бою складне економічне утворення, особливий 
інститут економічної системи, первинну одиницю 
бізнесу з ознаками юридичної, фінансової та ор-
ганізаційної самостійності. Корпорації доводять 
свою більшу ефективність та дієвість порівняно з 
підприємствами одноосібного володіння: можли-
вість акумулювати майже необмежені засоби для 
збільшення інвестицій і розвитку виробництва, 
відокремлення капіталу-власності від функцій 
управління, зменшення економічних ризиків [2]. 
Корпоративна реструктуризація надає  націона-
льній економіці, в тому числі і її аграрному секто-
ру, відповідний вектор розвитку та відкриває нові 

можливості для створення фінансово потужних 
вертикально-інтегрованих структур (акціонериних 
товариств закритого і відкритого типів, агрохол-
дингів, промисло-фінансових груп). 

Висновок. Ринково спрямовані трансфор-
мації в економіці України спричинили радикальні 
зміни у середовищі функціонування вітчизняних 
підприємств та організацій. Прискорення розвит-
ку економіки та загострення конкуренції в останні 
роки спонукають підприємства до активізації про-
цесів консолідації своєї діяльності. Результатом 
чого є поширення процесів  економічних і соціа-
льних зрушень зі сполученими з ними змінами на 
макро- й мікрорівнях в діяльності підприємств. 
Тому, саме реструктуризація підприємств, у її 
загальному вигляді є сучасним ринковим інстру-
ментом підвищення ефективності їх діяльності. 
Це зумовлює необхідність трансформації органі-
заційно-правових форм, структур, їх систем ме-
неджменту та принципів взаємодії з контрагента-
ми та державою. Таким чином, переосмислення 
економічної сутності і взаємозв’язку процесів ре-
структуризації і корпоратизації в сучасних умовах 
дозволяє визначити, що комплексна реструктури-
зація є головною умовою адаптації корпоратизо-
ваних вітчизняних підприємств до сучасних умов 
ринкової трансформації економіки. Саме корпо-
ративна реструктуризація підприємств, спрямо-
вана на створення великих інтегрованих корпо-
ративних структур – концернів, холдингових ком-
паній, промислово-фінансових груп, які спромож-
ні забезпечити концентрацію капіталу, залучення 
значних інвестиційних ресурсів та широкомасш-
табне впровадження сучасних технологій, набу-
ває особливої актуальності і є об’єктивним яви-
щем в сучасних економічних процесах, через і 
буде перспективним напрямком для подальших 
досліджень.  
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Предложена модель, позволяющая на качественном уровне описать самосогласованное эво-

люционное поведение спроса и предложения в экономических системах в зависимости от устанав-
ливаемой цены товара. В стационарном случае модель показывает стандартный вид кривой 
спроса-предложения. При различных соотношениях между временами релаксации рассматривае-
мых величин построены фазовые портреты системы, а также зависимости параметра предло-
жения от времени. Показано, при каких условиях поведение рынка более прогнозируемо. 

Актуальность темы. В экономической науки 
часто пользуются графическими моделями, поз-
воляющими качественно проследить тенденции в 
развитииэкономических систем. Математические 
модели используются не так часто, поскольку 
существует определенная сложность в их пост-
роении. Причина в том, что практически любая 
экономическая система представляет сложную 
систему, состояние которой зависит от многих 
факторов. Согласно определению сложных сис-
тем незначительное изменение одного из пара-
метров за счет самосогласованного поведения 
может повлечь существенное изменение общей 
картины. Следует отметить, что многие парамет-
ры выразить численно невозможно, поскольку 
они носят явный качественный характер, а неко-
торые из них даже не могут быть объективно вы-
явлены. Определенная сложность в том, что для 
каждой системы следует составлять свои моде-
ли, которые будут действовать только на опре-
деленном промежутке времени, поскольку в про-
цессе эволюции обычно появляются новые дейс-
твующие факторы.  

Аналіз последних исследований и публи-
каций. В последнее время процессы, происхо-
дящие в экономике, активно исследуются с точки 
зрения самоорганизации, самосогласованного 
поведения, хаоса и т.п. [1-3], что позволяет соз-
давать качественные математические модели. 
Для описания эволюционных процессов предло-
жена целая концепция синергетической экономи-
ки, основывающаяся на физической теории отк-
рытых систем, обладающих выраженными нели-
нейными связями [4]. Например, влияние слу-
чайно появляющихся и исчезающих факторов в 
определенных случаях может быть сведено к 
постоянному действию флуктуаций (шума), инте-

нсивность которых может задаваться исследова-
телем.  

Одним из фундаментальных элементов эко-
номической теории, с помощью которого познаю-
тся общие закономерности рыночного механиз-
ма, являются понятия спроса и предложения и их 
графическое представление. Обозначим спрос 
буквой h, предложение – буквой ɳ, а цену товара 
– буквой S.  

Спрос h растет с уменьшением цены S, так 
как у потребителей увеличиваются возможности 
осуществления покупки. Зависимость h(S) назы-
вается шкалой (кривой) спроса. С другой сторо-
ны, производитель заинтересован повышать це-
ну, поскольку это увеличивает рентабельность. 
Отсюда следует рост предложения ɳ с увеличе-
нием цены S. Зависимость ɳ(S) называют кривой 
предложения. Видно, что между h и ɳ существует 
обратно пропорциональная зависимость, и обе 
эти величины зависят от S.  

Можно сделать вывод, что ɳ, h и S изменяю-
тся самосогласованно. В процессе эволюции 
этих величин обычно устанавливаются их стаци-
онарные значения, и далее они не изменяются. В 
экономике как раз рассматриваются эти стацио-
нарные значения, которые графически даются 
кривой спроса-предложения, предложенной 
Альфредом Маршаллом. Процесс установления 
стационарных состояний обычно не рассматри-
вается, так как зависит от многих факторов и 
проследить его довольно сложно. Настоящая 
работа предпринята с целью качественно уста-
новить общие закономерности эволюции спро-
са/предложения в зависимости от начальной це-
ны на товар исходя из синергетической системы 


