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Анотація. У статті розглянуті напрями стратегічного управління харчових і переробних підприємств 

із метою підвищення ефективності їхньої діяльності. Особливе значення надається реструктуризації як за-

собу збільшення капіталізації, інвестицій та інновацій в організації виробництва продуктів харчування.
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Summary. The article deals with areas of strategic management and food processing companies to improve the 

efficiency of the ninth. Of particular importance is restructuring as a means of increasing the capitalization of investment 
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Постановка проблеми. Глобалізаційні прояви 

світової економічної кризи, загострення продо-

вольчої проблеми, якості життя населення ак-

туалізували питання розробки нових наукових 

підходів та концепцій, практичних заходів та 

механізмів антикризового управління як окре-

мих агропромислових підприємств, так і великих 

холдингів і корпорацій. Повною мірою це стосу-

ється суб’єктів господарювання галузі харчової 

промисловості. Одним із результативних напря-

мів стратегічного управління харчовою галуззю 

є реструктуризація. Поняття реструктуризації є 

досить багатогранним, складним як щодо визна-

чення сутності, так і щодо визначення алгоритмів 

і механізмів здійснення.

Аналіз останніх публікацій. Проблеми реструк-

туризації, підприємств харчової промисловості 

розглядалися у працях вітчизняних та зарубіжних 

вчених-економістів. Насамперед мова йде про 

праці П. Борщевського, Л. Дейнеко, С. Климчук, 

О. Сарапіної, де розглядаються питання реформу-

вання, приватизації, антикризового управління, 

підвищення ефективності харчової галузі. Проте 

наукове обґрунтування форм, механізмів та напря-
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мів здійснення реструктуризації харчових підпри-

ємств із метою не санації, а інвестиційного забез-

печення, вдосконалення структури виробництва, 

збільшення потенціалу впровадження інновацій, 

підвищення дохідності виробництва та його кон-

курентоспроможності висвітлені недостатньо.

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретич-

них і практичних засад стратегічного управління 

харчової промисловості методом реструктуризації 

її підприємств для збільшення й стабілізації інвес-

тиційних і фінансових надходжень, впроваджен-

ня інновацій та модернізацій виробництва, під-

вищення якості готової продукції, забезпечення 

дохідності та конкурентоспроможності в цілому.

Виклад основного матеріалу. Здійснення ре-

структуризації харчової галузі передбачає зміну 

структури підприємств та їх окремих параметрів. 

До моделей реструктуризації належать: вартісна, 

портфельна, ділової досконалості, прагматична. 

З метою забезпечення єдиного трактування цього 

поняття необхідне чітке сутнісне відокремлення 

від інших понять, що характеризують процеси пе-

ретворення господарюючих суб’єктів: реорганіза-

ції, корпоратизації, реформування й ін.

Розробка концепції фінансової реструктури-

зації має ґрунтуватися на мотивації та принципах її 

здійснення, чітко визначеній, сформульованій меті 

та включати такі етапи: аналіз зовнішніх і внутріш-

ніх факторів впливу на господарську діяльність та 

на фінансову реструктуризацію підприємства; ви-

бір варіанта (виду) реструктуризації підприємства; 

обґрунтування стратегічного розвитку підпри-

ємства; оцінка можливості подолання труднощів 

у період реструктуризації; розробка бізнес-плану 

для реструктуризованого підприємства [1].

У випадку стратегічних структурних змін ре-

структуризацію харчових підприємств, відповід-

но до рівня інтенсивності, можна розподілити на 

наступні основні групи: комплексна реструктури-

зація (у випадку виникнення змін у місії підпри-

ємства та його галузевого або регіонально-вироб-

ничого напряму); радикальна реструктуризація 

(передбачає реорганізацію); структурна реструк-

туризація (структурування систем менеджменту, 

маркетингу, виробничої та корпоративної систем).

Залежно від типу фінансово-економічних 

відносин, на вдосконалення яких спрямована 

реструктуризація, на наш погляд, її доцільно по-

діляти на внутрішню й зовнішню. Внутрішня 

реструктуризація спрямована на вдосконалення 

й адаптацію внутрішньовиробничих фінансово-

економічних відносин, на розв’язання внутріш-

ніх конфліктів із метою підвищення ефективності 

діяльності підприємства. У рамках такої реструк-

туризації мають реалізовуватися заходи з поліп-

шення внутрішньої організаційної структури, 

структури активів і управління, вдосконалення 

системи мотивації персоналу й менеджменту.

Зовнішня реструктуризація спрямована на 

поліпшення фінансових відносин між підпри-

ємством і зовнішніми групами інтересів, у тому 

числі власниками, кредиторами, конкурентами, 

державою. Зовнішня реструктуризація включає 

заходи з реорганізації та означає корпоративну 

реструктуризацію, основним завданням якої є 

отримання переваг у вигляді ефекту синергізму 

або конкурентних переваг у результаті диверсифі-

кації діяльності та правової відособленості окре-

мих структурних підрозділів (реорганізація, спря-

мована на розукрупнення) [2].

Корпоративна реструктуризація є страте-

гічним інструментом управління, завдяки яко-

му, по-перше, створюються умови для залучення 

капіталу на фінансових ринках, по-друге, від-

бувається концентрація виробництва, бізнесу й 

вартості шляхом створення крупних вертикально 

інтегрованих структур (ФПК, ТНК, холдингів, 

інших об’єднань). Трансформаційні процеси на 

підприємствах ключових сфер економіки Укра-

їни (наприклад, агропромислового комплексу) 

мають здійснюватися в напрямку концентрації 

капіталу на базі формування транснаціональних 

корпорацій, холдингових компаній і промисло-

во-фінансових груп. Питання корпоративної ре-

структуризації, спрямованої на укрупнення, на-

бувають особливої актуальності в період світової 

фінансової кризи, оскільки криза є найвдалішим 

моментом для концентрації усіх ресурсів.

Фінансова реструктуризація здійснюється на 

ґрунті програм і проектів. Оцінка ефективності 

проектів реструктуризації ведеться за результата-

ми поліпшення фінансово-економічного стану 

підприємства. Практика свідчить, що успішна 

фінансово-господарська діяльність підприємств 

харчової промисловості залежить приблизно на 

70 % від стратегічної спрямованості, приблизно 

на 20 % — від ефективності оперативного управ-

ління й приблизно на 10 % — від якості виконан-

ня поточних завдань. Відтак, на загальний успіх 

реструктуризації впливають: якість стратегічного 

аналізу; реальність стратегічного планування; рі-

вень реалізації стратегічних завдань.

Фінансова реструктуризація завдяки її корот-

костроковому періоду здійснення, а також влас-

тивим їй стратегічним цілям, спрямованим на 

підвищення ефективності виробництва, набуває 

найбільшого значення. Фінансова реструктуриза-

ція мінімізує загрозу ліквідації підприємств і в та-

кий спосіб створює умови для інвестування інших 

реструктуризаційних заходів. Ми розробили на-

ступну класифікацію фінансової реструктуризації, 

виділяючи фінансову реструктуризацію із загаль-

ного процесу реструктуризаційних заходів і харак-

теризуючи її за класифікаційними ознаками [3].

Практичний досвід проведення фінансової ре-

структуризації свідчить, що збільшення ефектив-
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ності виробництва можна досягти за рахунок більш 

ефективного використання наявних ресурсів. 

Причому, як правило, існує потенціал (50–60 %) 

збільшення ефективності, який можна реалізувати 

головним чином за рахунок оптимізації механізмів 

управління. Ефективність заходів реструктуризації 

насамперед залежить від обраної стратегії, яку ви-

значає інституційно-правова сфера.

Залежно від напряму здійснення фінансової 

реструктуризації обираються методи її здійснен-

ня: «борговий своп», «реструктуризація заборго-

ваності», «мирові угоди», «фінансовий леверидж». 

Так, якщо напрям має санаційну спрямованість, то 

адекватним є застосування методу мирових угод. 

Методи боргового свопа та реструктуризації за-

боргованості є найбільш прийнятними для реор-

ганізації. І нарешті, метод фінансового левериджу 

є найбільш адекватним у напрямку стабілізації со-

ціально-економічного розвитку. Зазначені мето-

ди обумовлюють процеси трансформації капіталу 

суб’єктів господарювання. Для оцінки їх результа-

тивності можна скористатися показниками кон-

центрованого і трансформованого капіталу.

У процесі здійснення механізмів фінансової 

реструктуризації із засобів впровадження ува-

га менеджменту харчових підприємств має бути 

зосереджена на формуванні: центрів управлін-

ня експертної оцінки (з використанням методу 

«борговий своп»); центру взаємовигідних умов 

фінансової реструктуризації («реструктуризація 

заборгованості»); центру оцінки ефективної ко-

ристі фінансової реструктуризації («мирові уго-

ди»); центру управління позиковими коштами 

(«фінансовий леверидж»). Це дозволить забезпе-

чити координацію діяльності реструктурованих 

підприємств і здійснювати контроль за послідов-

ністю реалізації зазначених методів для унемож-

ливлення тіньових схем виводу капіталу.

Здійснений аналіз показав, що протягом 2000–

2006 років у власному капіталі господарюючих 

суб’єктів харчової промисловості більше ніж 50 % 

становив додатковий капітал, створений шляхом 

індексації основних фондів. Через те, що додатко-

вий капітал перед власниками не є обов’язковим, 

отримав розповсюдження продаж майна, при яко-

му не відображалася реальна оцінка часток власни-

ків. Цюпроблему можна вирішити за допомогою 

використання методики оцінки економічної вар-

тості підприємств харчової промисловості.

Висновки. Базуючись на узагальненні осно-

вних мотиваційних та управлінських критеріїв 

реструктуризаційних процесів, можна визначити 

основні принципи ефективних трансформаційних 

перетворень підприємств харчової промисловості 

на перспективу: пріоритетність розвитку шляхом 

еволюції; дотримання історичної справедливості 

щодо минулих власників землі й майна, в тій чи 

іншій мірі, приватної власності на землю. Вели-

ке значення має забезпечення можливостей щодо 

розвитку експортного потенціалу харчової про-

мисловості, сприяння альтернативній зайнятості 

населення. Управління у секторі харчової перероб-

ки має також регіональне спрямування; необхідне 

зосередження уваги на інноваціях, модернізації та 

конкурентоспроможності виробництва.
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