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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються питання управління потенціалом 

розвитку підприємства шляхом проведення його реструктури-
зації, що є основною передумовою його життєздатності та роз-
витку в умовах нестабільного середовища. Завдання прийнят-
тя рішення про проведення реструктуризації промислового 
підприємства та вибору конкретного проекту повинно здій-
снюватися на основі оцінки рівня збалансованості потенціалу 
та мети функціонування підприємства. В роботі запропонована 
модель управління потенціалом розвитку промислового під-
приємства, яка дає змогу здійснити вибір найбільш ефективно-
го варіанту проведення реструктуризації підприємства з метою 
побудови збалансованої структури потенціалу та буде сприяти 
прибутковій діяльності підприємства та його розвитку в умовах 
розбалансованого зовнішнього середовища.

Ключові слова: промислове підприємство, потенціал роз-
витку, реструктуризація, дисбаланс, розбалансованість, еконо-
міко-математична модель.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы управления потенци-

алом развития предприятия путем проведения его реструк-
туризации, что является основной предпосылкой его жиз-
неспособности и развития в условиях нестабильной среды. 
Задание принятия решения о проведении реструктуризации 
промышленного предприятия и выбора конкретного проекта 
должно осуществляться на основе оценки уровня сбалансиро-
ванности потенциала и цели функционирования предприятия. 
В работе предложена модель управления потенциалом разви-
тия промышленного предприятия, которая позволяет осуще-
ствить выбор наиболее эффективного варианта проведения 
реструктуризации предприятия с целью построения сбаланси-
рованной структуры потенциала и будет способствовать при-
быльной деятельности предприятия и его развития в условиях 
разбалансированной внешней среды.

Ключевые слова: промышленное предприятие, потенци-
ал развития, реструктуризация, дисбаланс, разбалансирован-
ность, экономико-математическая модель.

ANNOTATION
In the article the questions of management potential develop-

ment of the company through its restructuring, which is the main 
prerequisite for its sustainability and development in an unstable 
environment, are considered. The task of deciding on the restruc-
turing of industrial enterprises and specific project selection should 
be based on the assessment of potential and balancing the goals 
of the enterprise. The paper presents a model of management 
potential development of industrial enterprises. This model allows 
select the most effective option for restructuring the enterprise to 
build a balanced structure of the building and will contribute to prof-
itable enterprise and its unbalanced development in the context 
of the environment.

Keywords: industrial enterprise development potential, re-
structuring, imbalance, mathematical-economic model.

Постановка проблеми. В умовах зовнішньої 
нестабільності та дисбалансу соціальних, еконо-
мічних та політичних процесів в країні розви-
ток промислових підприємств вимагає їх суттє-
вої реструктуризації. Управління цим процесом 
повинно супроводжуватися уточненням осно-
вних понять, формуванням науково обґрунто-
ваної методології планування, обґрунтування 
та здійснення реструктуризації потенціалу роз-
витку підприємства. Управління структурними 
змінами потенціалу потребує аналізу та узагаль-
нення наявних науково-методичних положень 
з точки зору системного підходу. З’являється 
необхідність комплексного підходу до визна-
чення сутності та основ функціонування потен-
ціалу розвитку підприємства в умовах розба-
лансованої економіки країни.

Управління потенціалом розвитку підприєм-
ства – це керований процес комплексної зміни 
функцій і структури господарської діяльності 
(активів, власності, фінансів, системи управ-
ління, кадрів тощо) з метою адаптації його 
внутрішнього середовища до мінливих умов 
зовнішнього середовища, зумовлених розбалан-
суванням економіки, а також досягнення страте-
гічної стійкості та життєздатності підприємства. 
Аналіз практики господарювання вітчизняних 
підприємств показав, що управління потенці-
алом розвитку доцільно здійснювати шляхом 
його реструктуризації, а вибір конкретного про-
екту є вельми складною задачею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В науково-економічній літературі представлені 
численні теорії, в яких відображені основні меха-
нізми та правила здійснення процесу реструк-
туризації підприємства. Більшість дослідників 
пов’язує її з вирішенням проблеми великих 
і неефективних підприємств, які для виживання 
в умовах дисбалансів повинні піддатися пере-
творенням. Вперше термін «реструктуризація» 
був використаний європейськими економістами 
та розглядався як системна трансформація. При 
цьому слід визнати, що нині задачі реструктури-
зації більше спрямовані на вирішення тактич-
них проблем, ніж на стратегічну перспективу. ек
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Крім того, під час проведення реструктуризації 
не враховується проблема формування потенці-
алу розвитку підприємства.

Потенціалу як складній економічній системі 
присвячена досить обмежена кількість робіт. 
Серед них можна відзначити праці В. Авдєєнка 
[1], Т. Адімбаєва [2], М. Іванова [3], Є. Лапіна 
[4] та Є. Сущенко [5], в яких наведено поня-
тійний апарат, структуру економічного потен-
ціалу, оцінку його розміру. Окремі аспекти 
реструктуризації підприємств досліджуються 
у працях Б. Буркинського [6], В. Гриньова [7], 
Г. Єфімова [8], Ж. Крисько [9], А. Орлова [10], 
В. Парсяка [11] та інших вчених. Увага авто-
рів концентрується передусім на обґрунтуванні 
організаційно-економічного механізму реструк-
туризації, діагностиці фінансового стану під-
приємств та вдосконаленні планування відпо-
відних заходів.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас залишається 
невирішеною така частина загальної проблеми, 
як питання використання потенційних можли-
востей підприємства шляхом проведення його 
реструктуризації, що є основною передумовою 
розвитку суб’єкта господарювання у довгостро-
ковій перспективі.

Мета статті полягає у побудові моделі 
управління потенціалом розвитку промисло-
вого підприємства, яка дає змогу здійснити 
вибір найбільш ефективного варіанта прове-
дення реструктуризації підприємства з метою 
побудови збалансованої структури потенціалу, 
а також буде сприяти прибутковій діяльності 
підприємства та його розвитку в умовах розба-
лансованого зовнішнього середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Потенціал розвитку підприємства – це сукуп-
ність можливостей, наявних сил, запасів і засо-
бів, які необхідні та можуть бути використані 
для розвитку та ефективного функціонування 
підприємства в умовах розбалансованого 
зовнішнього середовища. На наш погляд, най-
ефективніше будувати процес управління роз-
витком підприємства шляхом вдосконалення 
функціональних складових його потенціалу, 
оскільки декомпозиція дає змогу гармонізувати 
складові потенціалу і визначити послідовність 
його формування та використання.

Стимулювання розвитку кожної складової 
потенціалу підприємства в довгостроковій пер-
спективі приводить до підвищення його загаль-
ного рівня. Стратегія управління розвитком 
повинна формуватися на основі визначення 
співвідношення та відповідного розподілу 
зусиль між реструктуризацією потенціалу під-
приємства (пасивна фаза управління) і безпосе-
редньо його використанням з метою досягнення 
встановлених цілей (активна фаза управління). 
Але необмежене зростання складових потен-
ціалу підприємства може бути недоцільним 
та витратним процесом, якщо потенціал не від-
повідає цілям розвитку підприємства [12]. Для 

того, щоб запобігти необґрунтованим витратам 
на розвиток підприємства, необхідно оцінити 
рівень збалансованості потенційних можливос-
тей та потреб підприємства.

Реструктуризація потенціалу підприємства – 
це цілеспрямована зміна структури потенціалу 
у зв’язку з впливами, що надаються факторами 
зовнішнього або внутрішнього середовища. 
У процесі реструктуризації повинні відбуватися 
вдосконалення системи управління потенціа-
лом підприємства, зміна фінансово-економічної 
політики, операційної діяльності, систем мар-
кетингу, збуту, управління персоналом тощо.

Однак багато авторів основною метою 
реструктуризації вважають фінансове оздо-
ровлення, відповідно, вони роблять наголос 
на вдосконаленні лише фінансового потенці-
алу підприємства. Фінансова реструктуриза-
ція приводить до виживання підприємства 
в найкоротші терміни та передбачає опера-
тивне реструктурування шляхом поліпшення 
результатів діяльності та ліквідності. Водночас 
забезпечення довгострокової життєздатності 
та конкурентоспроможності можливе за раху-
нок стратегічного реструктурування, яке перед-
бачає нову спрямованість, зміну потенціалу, 
формування детальних процесів і адаптацію до 
змін зовнішнього середовища.

Прийняття рішення про проведення реструк-
туризації потенціалу підприємства на практиці 
має бути пов’язане з комплексним розумінням 
її необхідності та доцільності. Накопичений 
в цьому напрямі досвід показує, що причи-
нами реструктурування найчастіше є не тільки 
фінансові фактори, але й виробнича діяльність 
загалом, неефективність виробничих процесів, 
збільшення числа непрофільних видів діяль-
ності, висока залежність від постачальників або 
споживачів, тобто неефективне використання 
його потенційних можливостей.

Крім того, ситуація ускладнюється роз-
балансованістю економіки країни загалом 
та потенціалу розвитку промислових підпри-
ємств зокрема. Так, дисбаланс функціонування 
і розвитку підприємства можна розглядати як 
«недостатній ступінь відповідності між харак-
теристиками одних елементів підприємства як 
економічної і потребами інших елементів цієї 
системи, а також характеристиками системи 
та об’єктів зовнішнього середовища, що пере-
шкоджає досягненню заданих цілей і критеріїв 
функціонування й розвитку системи» [13, с. 23].

Згідно з офіційною статистикою більше 
третини вітчизняних підприємств мають нині 
ознаки неспроможності (табл. 1). Можна бачити 
суттєвий дисбаланс у статистичних даних. Так, 
кількість збиткових підприємств у промисло-
вості поступово зменшується, але збитки від 
господарської діяльності зростають. Це можна 
пояснити погіршенням економічної ситуації на 
окремих підприємствах, особливо крупного біз-
несу, збитковість яких має суттєвий вплив на 
галузь загалом.
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Але досвід функціонування промислових 
підприємств, які займають лідируюче поло-
ження в галузі, свідчить про те, що розбалан-
сованість економічних процесів, що існує як на 
макро-, так і на мікрорівнях, може не тільки 
спричинити загрози, але й бути стимулюючим 
важелем для початку здійснення реструктури-
заційних процесів. Основне завдання реструк-
туризації в контексті розвитку підприємства – 
це не лише вихід на беззбиткову діяльність, але 
й виживання підприємства у довгостроковій 
перспективі.

Негативним чинником на шляху розвитку 
промислових підприємств України є застарілі 
виробничі фонди III-IV технологічних укладів, 
утримання яких є досить витратним, а продук-
ція, що виробляється, – неконкурентоздатною.

У Британії існує досвід одночасного закриття 
збиткових підприємств вугледобувної галузі 
та модернізації інших за рахунок держави 
з подальшим продажем за гарною ціною. Успіш-
ний німецький досвід полягає в поступовому 
та послідовному виведенні збиткових шахт з екс-
плуатації та проведенні рекультивації земель. 
Аналогічні процеси можуть бути застосовані 
і для підприємств інших галузей промисловості.

Визначення перспектив діяльності підпри-
ємства пов’язане з виділенням потенційних 
варіантів реструктуризації та багатокритері-
альним відбором найкращого з них. Під опти-
мальним варіантом розуміється потенціал 
підприємства, який дасть змогу отримувати 
максимальний прибуток, забезпечувати ефек-
тивну взаємодію наявних у розпорядженні 
підприємства сукупних ресурсів (фінансових, 
кадрових, технічних, матеріальних тощо) 
та гарантувати його життєздатність у довго-
строковій перспективі шляхом балансування 
складових потенціалу підприємства.

Таким чином, метою моделювання процесу 
реструктуризації потенціалу розвитку підпри-
ємства є розробка обґрунтованого алгоритму 
розподілу ресурсів підприємства та запозиче-
них коштів з найбільшою віддачею. Модель 
повинна відповідати таким критеріям:

– загальний обсяг ресурсів є обмеженим 
і незмінним для кожного варіанта реструкту-
ризації;

– раціональна структура потенціалу розви-
тку підприємства складається з безлічі варіан-
тів реструктуризації;

– найкращим вважається варіант, що дає 
максимальний приріст прибутку у довгостро-
ковому періоді та дає змогу отримати макси-
мально збалансовану структуру потенціалу роз-
витку підприємства;

– розрахунок здійснюється з урахуванням 
незалежності варіантів реструктуризації між 
собою.

Математична постановка задачі робиться 
з урахуванням таких умов:

1) під час реструктуризації потенціалу під-
приємства, ліквідації чи вдосконалення його 
частин виникають різні витрати, які можна 
укрупнено розділити за кількома напрямами, 
такими як, наприклад, витрати на демонтаж 
обладнання, придбання та монтаж нового облад-
нання, навчання персоналу, вдосконалення збу-
тової діяльності;

2) звітність про проведення робіт з реструк-
туризації потенціалу підприємства надається за 
певні періоди часу, отже, фінансування здій-
снюється через рівномірні періоди часу;

3) за рахунок того, що збиткове підпри-
ємство або його частина перестає працювати, 
виникає економія коштів, які можуть бути 
спрямовані на підтримку прибуткових вироб-
ництв та підрозділів;

Таблиця 1
Фінансові результати діяльності підприємств [14]

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Промисло-
вість 

фінансовий результат, млн. 
грн. 31 221,1 58 662,3 21 353,4 13 698,3 -166 414,0 -181 360,9

рентабельність, % 3,6 4,7 3,4 3,0 1,6 0,9
% підприємств, які одер-
жали збиток 41,3 37,4 37,6 36,7 36,7 27,1

Добувна 
пром-ть

фінансовий результат, млн. 
грн. 24 265,9 30 260,7 15 698,3 15 838,1 -4 764,7 -21 973,8

рентабельність, % 14,8 17,3 14,7 12,5 21,4 6,4
% підприємств, які одер-
жали збиток 52,2 49,1 50,7 46,3 47,8 38,9

Переробна 
пром-ть

фінансовий результат, млн. 
грн. 5 304,9 17 133,6 -1 842,4 5 526,9 -135 282,9 -121 774,3

рентабельність, % 2,3 2,9 1,8 2,1 -0,6 0,7
% підприємств, які одер-
жали збиток 39,4 35,5 35,9 34,8 34,8 24,9

Машинобу-
дування

фінансовий результат, млн. 
грн. 6 859,0 14 637,6 13 322,8 5 526,9 -20 501,5 -12 651,6

рентабельність, % 7,0 9,3 9,9 6,6 -2,4 3,4
% підприємств, які одер-
жали збиток 39,8 32,7 33,0 34,8 35,3 25,9
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4) витрати щодо реструктуризації складових 
потенціалу підприємства проектуються на під-
ставі кошторисної вартості проведення певних 
робіт, яка розраховується за наявними норма-
тивними документами;

5) витрати за кожним напрямом реструк-
туризації потенціалу підприємства не повинні 
перевищувати сумарну вартість;

6) окремо необхідно врахувати забезпечення 
соціального захисту працівників підприємства, 
які можуть бути вивільнені в процесі реструк-
туризації.

Цільова функція моделі формується з ура-
хуванням критерію економічної ефективності 
управління потенціалом розвитку підприємства 
і може бути сформульована таким чином:

( ) 1
1 1
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n T
it it

t
i t i

x P
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E Q
−

= =

= →
+

∑∑ , 

де xit – витрати на реструктуризацію;
і – складова потенціалу підприємства;
t – період здійснення витрат;
Pit – економія в результаті реструктуризації 

за рахунок відсутності або зменшення збитків;
(1+E)t–1 – коефіцієнт дисконтування отрима-

ної економії до моменту виникнення витрат;
Qi – сумарна вартість проведення заходів 

з реструктуризації підприємства за певною 
складовою його потенціалу.

Як обмеження використовуються ліміт 
фінансування (Kt) та кошторисна вартість по 
кожній складовій потенціалу підприємства:
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При цьому співвідношення потенціалу роз-
витку підприємства та цільових потреб знахо-
диться в постійній взаємодії. Якщо для досяг-
нення мети необхідно мати ait і-ї складової 
потенціалу в період часу t, то для досягнення 
конкретних результатів в момент t підприєм-
ству потрібно мати ait-й обсяг і-го потенціалу. 
Незалежно від масштабу підприємства струк-
тура та розмір складових потенціалу повинні 
бути збалансованими. Рішення цієї задачі 
дає можливість визначити, скільки та для 
реструктуризації якої складової потенціалу 
підприємства необхідно коштів, а також як їх 
розподілити. Передбачається, що найбільшу 
вагу як обмеження повинні мати витрати на 
соціальні потреби. Вони ж будуть вступати 
в протиріччя з цільовою функцією задачі (ско-
рочення витрат не повинне проводитися за 
рахунок соціальної сфери). Компроміс може 
бути знайдено шляхом зміни величини сумар-
ної вартості кожної складової потенціалу під-
приємства.

Висновки. Відповідно до змін у зовнішньому 
бізнес-середовищі та поглиблення розбалансо-
ваності економіки для досягнення життєздат-
ності та ефективної діяльності промислового 
підприємства необхідна побудова збалансова-
ного потенціалу підприємства. Це вимагає еко-
номіко-математичного обґрунтування вибору 
варіантів реструктуризації підприємства, 
постійного удосконалення моделі, діагносту-
вання стану та загрози дисбалансу потенціалу 
підприємства, оцінки проектів реструктуриза-
ції потенціалу та розподілу ресурсів між окре-
мими його складовими.

Подальші дослідження повинні бути спрямо-
вані на чітке визначення складових потенціалу 
підприємства, які мають першочергове зна-
чення під час формування стратегії розвитку 
підприємства.
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