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У цій доповіді ми аналізуємо сучасний стан фундаментальних чинників, що 

викликали світову фінансову кризу 2008-2009 рр., та їх вплив на економіку 

України. Сучасний стан економіки України на макро- і мікрорівні 

характеризується деформованою структурою виробництва. Для ефективного 

розвитку виробничого потенціалу потрібна його структурна перебудова. Її 

можна здійснювати за допомогою здійснення політики реструктуризації та 

фінансового оздоровлення потенційно конкурентоспроможних підприємств 

або через ліквідацію тих, що є збитковими і неперспективними. 

Ключові слова: реструктуризація, підприємство, антикризова політика, 

кредиторська заборгованість, банки. 

Реструктуризація підприємства - це цілеспрямована зміна структури 

компанії і входять до неї елементів, які формують її бізнес, у зв'язку з діями, що 

надаються факторами зовнішнього чи внутрішнього середовища. В процесі 

реструктуризації може відбуватися удосконалення системи управління 

підприємством, зміна фінансово-економічної політики, операційної діяльності, 

систем маркетингу і збуту, управління персоналом. 

Метою дослідження є причини, особливості та шляхи економічного 

відновлення підприємництва України в умовах глобальної рецесії. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам реструктуризації 

підприємств та причини, що їх зумовлюють, присвячено багато праць таких 



провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, як Албастова Л.Н.,Бойделл Т., 

Виханский О.С.,Наумов А.И.,Кулішов В.В., Шматько Н.М. та інші. 

Антикризова реструктуризація спрямована не тільки на попередження 

банкрутства (оздоровлення), а й на мінімізацію його негативних наслідків 

(передача майна більш ефективним власникам без ліквідації робочих місць). 

В основі будь-якої роботи з реструктуризації лежать два простих і 

зрозумілих принципів. 

Оцінка бізнесу дохідним підходом повинна бути вище ліквідаційної 

вартості підприємства. Цей очевидний для будь-якого економіста постулат 

чомусь часто ігнорується під час переговорів про реструктуризацію, причому 

ігнорується не тільки кредиторами, а й позичальниками. Між тим, даний 

принцип має цілком практичне слідство: кредитору необхідно представити 

аргументацію, що дозволяє оцінити бізнес саме дохідним методом. У першу 

чергу, мова йде про обґрунтованому (краще - підкріпленим незалежним 

маркетинговим дослідженням) прогнозі грошового потоку підприємства, і - в 

ширшому сенсі - про економічне обґрунтування реструктуризації. При цьому 

даний принцип працює не тільки в тому випадку, коли зміна умов фінансування 

дозволяє підприємству-боржнику в розумний термін розплатитися з 

кредитором з потоку, що генерується поточним бізнесом, а й коли відстрочка 

необхідна для завершення інвестиційного проекту, потік якого повинен стати 

джерелом погашення.[1;280] 

Навіть якщо поточний бізнес не в змозі погасити кредит, але повернення 

можливе за рахунок продажу бізнесу або активів, і потрібен час для пошуку 

покупця і реалізації угоди - реструктуризація часто виявляється краще 

негайного стягнення боргу. Як правило, такий «м'який» варіант приносить 

менше витрат кредитору і більше доходів позичальника, ніж «жорсткий». 

У переважній більшості випадків кредиторів у підприємства кілька. Не будемо 

забувати, що кредиторами підприємств є не тільки банки: при випуску 

облігаційних позик до них додається широкий круг власників облігацій. Також, 

випробовуючи фінансові труднощі, підприємства починають затримувати 



платежі постачальникам сировини, підрядникам, орендодавцям. Другий 

принцип реструктуризації стосується саме такої ситуації. 

Узгоджені дії кредиторів надають позичальникові час врегулювати свої 

проблеми, і, що більш важливо, дають можливість для того, щоб знайти 

альтернативу офіційній процедурі банкрутства. Робота по реструктуризації 

сильно відрізняється від роботи з банками в період економічного зростання, 

однак багато позичальників намагаються зараз використати свій досвід 

спілкування з банками, отриманий в докризовий час, і роблять одні і ті ж 

помилки, негативно позначаються на перспективах досягнення порозуміння з 

кредиторами і виходу компанії з кризи. Є кілька речей, які прямо протипоказані 

при роботі з банком-кредитором в кризовий період. 

Направленість фінансової політки підприємства на особисті відносини з 

банком. Часто доводиться чути, що ключ до успіху в роботі з банком - 

особистий контакт з керівництвом. Багаторічний досвід роботи з багатьма 

банками і безпосередньо з їх акціонерами недвозначно свідчить проти цього. У 

світовій практиці жоден з проектів, з якими безпосередньо до власників банків 

зверталися їх знайомі бізнесмени, не був реалізований, якщо він не отримав 

позитивного висновку від аналітиків банку. У той же самий час реалізовувалися 

десятки найскладніших проектів, в яких жодних особистих контактів з 

«першими особами» банків не було. 

Для вирішення даної ситуації необхідно ретельно опрацьовувати 

пропозицію і обґрунтування реструктуризації, використовуючи особисті зв'язки 

виключно як додатковий механізм впливу. 

Неадекватна оцінка своїх можливостей і ступеня впливу кризи. Власник 

завжди дивиться на свій бізнес оптимістично. Це дуже важливо для розвитку 

бізнесу, але в результаті підприємець усвідомлює проблему істотно пізніше, 

ніж дзвенять численні тривожні дзвіночки, що вказують на невідворотність 

дефолту за зобов'язаннями. В результаті в кращому випадку доводиться 

працювати в дуже стислому режимі, в гіршому - судомна робота проводиться 



вже після технічного дефолту. Це означає, що часу на якісний аналіз ситуації не 

залишається, і в підсумку часто приймаються необдумані або невірні рішення. 

Крім цього, недооцінка негативного впливу кризи на діяльність компанії 

може привести до того, що кредитор втратить довіру до позичальника, 

зневірившись у його здатності адекватно оцінювати ситуацію. 

Для вирішення даної ситуації необхідно не тільки сподіватися на краще, 

але й мати опрацьований сценарій на випадок песимістичного варіанту 

розвитку подій. 

Не приділяти достатньо уваги підготовці обґрунтування кризових 

прогнозів розвитку. В останні пару років надлишкова ліквідність штовхала 

багато банків на спрощення процедур і, по суті, поверхневий аналіз 

позичальника за офіційною звітності та коефіцієнтами. Але ця практика нікого 

не повинна вводити в оману: джерелом погашення кредиту є грошовий потік, і 

саме аналіз грошового потоку і ефективності бізнесу буде основним способом 

відсівання тих, хто виживе в кризу. [5;231]Це означає, що на перше місце 

постає питання обґрунтування цього потоку і можливості погашення 

заборгованості. Така робота звична для тих, хто займався залученням 

проектного фінансування: необхідне проведення маркетингового експрес-

дослідження, побудова деталізованої фінансової моделі зі сценарним аналізом і 

аналізом чутливості, опис антикризових планів і методів продажів. У 

відсутності таких прогнозів кредитору буде дуже складно прийняти позитивне 

рішення про реструктуризацію - якщо немає впевненості в поверненні боргу, 

розумніше стягнути зараз, скільки можна. Раптом завтра і цього не буде? 

Для вирішення даної ситуації необхідно підготувати деталізоване і 

аргументоване обґрунтування повернення боргу з грошового потоку. 

Не надавати достатньо інформації кредиторам. Максимально повно 

інформуйте всіх кредиторів про те, що у Вас відбувається. Найбільш часто 

зустрічається помилка позичальника - інформаційний вакуум, в який він 

поміщає кредиторів. У ситуації, коли, образно кажучи, всі пальці знаходяться 

на спускових гачках, це найгірше, що може зробити позичальник. [3;201] 



Напруга у кредиторів зростає до межі, і хтось може не витримати і зробити 

перший крок - звернутися до суду в кращому випадку з проханням про 

забезпечувальні арешт майна, а в гіршому - подати на банкрутство боржника. 

Не узгоджено домовлятися з усіма кредиторами окремо. У ситуації, коли у 

підприємства багато кредиторів, одночасна робота з усіма кредиторами і 

координація їх дій стає першочерговим завданням.[4;177] Незважаючи на це, 

більшість позичальників намагається сепаратно домовлятися з кредиторами. 

Така практика має очевидні недоліки: 

банки не розуміють думки інших кредиторів і не мають цілісного бачення 

ситуації, це ускладнює процес прийняття позитивного рішення; 

якщо проблема виникає у одного з кредиторів, а не у позичальника, його 

неадекватна поведінка, наприклад, щодо стягнення достроково кредиту може 

спровокувати інших кредиторів на відповідні дії; 

при необхідності дофінансування простіше розподілити суму між 

декількома кредиторами на паритетній основі, ніж намагатися отримати всі 

гроші в одному банку.[2;300] 

Для вирішення даної ситуації необхідно координувати переговори з усіма 

банками-кредиторами, в ідеалі - створення синдикату кредиторів, які, 

домовившись між собою, могли б спільними зусиллями оцінити діяльність 

позичальника по виходу з кризи і підтримати його починання. 

Спрямовувати власні сили і фінансові резерви на відновлення життя і 

режиму роботи як в період до кризи. 
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