
Напрям: Розвиток економічних інструментів досягнення цілей сталого розвитку 

 

Самохвалова А. Ю.,  

магістрант 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Демченко І. В. 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

м. Мелітополь 

 
 РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК  ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ  

ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах глибокої системної кризи, яка охопила майже всі аспекти життя більшість підприємств 

перебувають на межі виживання, стають банкрутами та припиняють своє існування. Окрім негативного 

впливу зовнішніх факторів, таких як нестабільність політичної та економічної ситуації, зміни 

нормативно-правової бази, високий рівень конкуренції на ринках збуту, значна частина підприємств 

характеризується відсутністю системи фінансового контролінгу та бюджетування, структурою 

господарювання, що не дозволяє вирішувати проблеми виживання, забезпечення фінансової стабілізації 

та підвищення рівня прибутковості діяльності у довгостроковій перспективі.  

За таких умов великого значення набуває впровадження фінансової реструктуризації як заходу з 

фінансового оздоровлення  підприємств. 

Під реструктуризацією підприємства розуміють здійснення організаційно-господарських, фінансово-

економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форм 

власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню 

підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності 

виробництва та задоволенню вимог кредиторів. 

Ефективність фінансової реструктуризації підприємств повинна здійснюватися за критеріями 

зростання рівня платоспроможності, зміцнення фінансової стабільності, зростання чистого грошового 

потоку та покращення фінансового стану загалом. Для характеристики фінансового стану підприємства 

використовуються такі основні показники: коефіцієнт покриття, коефіцієнт забезпечення власними 

коштами, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт довгострокової 

фінансової незалежності [1]. 

Основні завдання фінансової реструктуризації на підприємстві це: 

 - оптимізація структури капіталу; 

 - управління дебіторською й кредиторською заборгованістю; 

 - поліпшення фінансових показників основних груп оцінки фінансового стану: ліквідності та 

платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості, ділової активності;  

- зменшення запасів оборотних активів шляхом виявлення й реалізації надлишкових та інші [2]. 

Фінансова реструктуризація неможлива без розробки стратегічних напрямків інвестиційного 

розвитку підприємства, таких як:  

- збільшення кількості та питомої ваги інвестиційних проектів, які спрямовані на отримання ефекту у 

вигляді додаткового грошового потоку від основної діяльності: зниження витрат; розширення 

асортименту продукції та збільшення продажів нової продукції на традиційних і нових для підприємства 

ринках; 

 - удосконалення системи управління ризиками інвестиційної діяльності; 

 - використання сучасних методів оцінки ефективності інвестиційних проектів;  

- реалізація комплексу заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємства. 

Більшість українських підприємств потребують сьогодні кардинальних структурних змін системи 

господарювання. Саме тому фінансова реструктуризація повинна займати особливе місце в діяльності 

підприємства та передбачати впровадження комплексу заходів, пов'язаних зі зміною структури й 

розмірів власного та позикового капіталу, а також зі змінами в інвестиційній діяльності.  

Крім того, фінансова реструктуризація повинна забезпечувати підвищення конкурентоспроможності 

підприємства, набуття ширших можливостей для залучення капіталу, а головне – призводити до 

фінансового оздоровлення підприємства та істотного поліпшення основних показників його фінансового 

стану. 
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