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Hovorushko T.A., Duda V.P. JUSTIFICATION OF THE RESTRUCTURING DAIRY INDUSTRY
The article is devoted to the problems of strategic restructuring of the dairy industry. A restructuring of the successive stages of the 

project, taking into account the influence of factors external and internal environment. Grounded restructuring options strategies aimed 
at achieving the goals.
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Постановка проблеми. Формування господарських 
відносин у вітчизняній економіці потребує застосу-
вання сучасних інструментів ефективного управління 
структурними перетвореннями, орієнтованими на до-
сягнення стратегічних цілей. Підприємства молочної 
промисловості зацікавлені у забезпеченні прибутко-
вості, зростанні їх ринкової вартості, збільшенні част-
ки ринку, якості молочної продукції, що відповідає 
вимогам науково-технологічного та екологічного ха-
рактеру та оптимальній структурі капіталу, яка до-
сягається за найнижчої ціни використовуваного капі-
талу. Досягнення вищезазначених цілей можливе за 
умови використання сучасних методів управління та 
реструктуризаційних процесів на підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ви-
вчення проблем реструктуризаційних процесів, сис-
теми економічних відносин між їх учасниками ваго-
мий внесок зробили багато учених-економістів, серед 
яких: Терещенко О.О. [1], Аістова М.Д. [2], Ковален-
ко Д.І. [3], Череп А.В. [4], Лустюк Н.В. [5], Маркі- 
на І.А. [6], Собкевич О.В. [7], Заболотний Г.М. [8] та 
інші. Визнаючи вагомість отриманих наукових ре-
зультатів, слід відзначити, що окремі аспекти роз-
витку стратегічної реструктуризації потребують по-
дальших досліджень.

Постановка завдання. Зволікання щодо реструк-
туризації вітчизняних підприємств у 90-х роках, 
фінансово-економічні кризи, що зробили несприят-
ливим інвестиційний клімат в країні, низька ефек-
тивність реструктуризаційних проектів та неба-
жання власників підприємств здійснювати реальні, 
структурні перетворення призвели до того, що до те-
перішнього часу методика реструктуризації вітчиз-
няних підприємств не є усталеною і вимагає науко-
во-практичного доопрацювання.

У вітчизняній практиці господарювання реструк-
туризація поки не стала природним і циклічним про-
цесом, як у розвинених країнах світу, тому розробка 
методичних підходів щодо проведення стратегічної ре-
структуризації як успішними підприємствами молочної 
промисловості, так і підприємствами, які відчувають 
тимчасові труднощі, вочевидь, є особливо важливими.

Стрімке зростання економічних інтересів до ре-
структуризації підприємств і окремих її напрямів зу-
мовило необхідність розробки дієвого проекту стра-
тегічної реструктуризації для підприємств молочної 
промисловості.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
швидко змінюваних умов ведення бізнесу, притаман-
них ринковій економіці, очевидно, що підприємства 
для вистоювання в конкурентній боротьбі будь-якого 
масштабу і збереження прибутковості на тривалий 
період, повинні постійно вносити зміни у свою гос-
подарську діяльність з урахуванням сучасних вимог, 
тобто реструктуруватися. Якщо підприємство не роз-
вивається, то його можливість ефективної адаптації 
до мінливих ринкових умов знижується.

Ми розділяємо думки науковців [7, с. 23-33] сто-
совно причин стримування процесів реструктуриза-
ції підприємств харчової промисловості в цілому та 
підприємств молочної промисловості, зокрема:

– низька купівельна спроможність населення 
України, яке витрачає значну частку сукупного до-
ходу на задоволення потреб у продуктах харчуван-
ня. Так, в Україні питома вага харчових продуктів 
у споживчому кошику складає 50% (у РФ – 33%, 
Молдові – 35%, Республіці Білорусь – 36%, Казах-
стані – 38%) [9];

– високий рівень оподаткування товарів харчо-
вої промисловості, що не відповідає світовим тен-
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денціям. Так, для забезпечення здорового 
харчування громадян у країнах світу запрова-
джується пільгове оподаткування товарів хар-
чової промисловості. Наприклад, у Великій 
Британії ПДВ при виробництві таких товарів 
складає 0% (при середньому значенні ПДВ на 
рівні 20%), у Німеччині – 17% (при серед-
ньому значенні ПДВ на рівні 19%), Франції – 
5,5% (при середньому значенні ПДВ 19,6%);

– недостатній рівень фінансування інвес-
тиційно-інноваційного розвитку харчової 
промисловості, що негативно впливатиме на 
конкурентоспроможність продукції галузі та 
можливості розширення географічного ареалу 
її реалізації;

– наростання дефіциту продовольства у 
світі, внаслідок чого експорт товарів сільсько-
го господарства буде більш прибутковим, ніж 
використання вітчизняної сільгосппродукції 
у якості сировинної бази для харчової про-
мисловості. 

Напрям стратегічної реструктуризації під-
приємства, на нашу думку, безпосередньо 
пов’язаний з обраною стратегією підприєм-
ства та наявних резервів щодо забезпечення 
її впровадження. Стратегія реструктуризації 
повинна бути науково обґрунтована, спрямо-
вана на приведення структури суб’єкта ре-
структуризації у відповідність з функціями і 
завданнями, що виникли в нових економіч-
них умовах.

У процесі реструктуризації, на переко-
нання Бородіної М.А. [10], повинен вирі-
шуватись ряд взаємопов’язаних завдань, до 
числа яких прийнято відносити: комплек-
сну бізнес-діагностику підприємства; визна-
чення основних цілей, завдань та принципів 
реструктуризації; визначення бюджету, тер-
мінів і необхідних заходів для реалізації про-
екту реструктуризації; визначення очікува-
ної ефективності проекту, основних ризиків 
та способів їх мінімізації. 

Для ефективного проведення реструкту-
ризації необхідна розробка комплексної про-
грами, призначеної для синтезу результатів 
попереднього аналізу і вироблення чітко ви-
значених завдань, шляхів, способів і умов 
досягнення поставлених цілей, характерис-
тики майбутніх заходів та ресурсів для їх 
проведення. 

Автором розроблено проект стратегічної ре-
структуризації підприємств молочної промис-
ловості (рис. 1).

На початковому етапі впровадження про-
екту стратегічної реструктуризації важливим 
є окреслення місії як ключової мети підпри-
ємства в напрямку структурних змін. Місія 
підприємства деталізує його статус та повинна 
враховувати інтереси власників корпоратив-
них прав: засновників та акціонерів підпри-
ємства, як мажоритарних так і міноритарних. 

На переконання вітчизняних науковців 
Довгань Л.Є., Каракай Ю.В. та Артемен- 
ко Л.П. [11, с. 18-19] життєвий цикл місії за-
вжди обмежений у часі: на порядку денному 
постають нові й нові завдання. Вибрана місія 
перестає відповідати вимогам підприємства. 

Обґрунтована, правильно визначена місія, 
на нашу думку, має реальну цінність для під-
приємства, оскільки:

Цілі стратегії реструктуризації підприємства
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Рис. 1. Алгоритм проекту стратегічної реструктуризації 
підприємств молочної промисловості

Рис. 2. «Дерево цілей» для реалізації стратегічної 
реструктуризації підприємств молочної промисловості
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– враховує наміри власників підприємства та 
управлінців вищого рівня щодо розвитку підприєм-
ства;

– підвищує мотивацію та прагнення працівників 
досягти бажаного результату;

– позиціонує цілі підприємства та слугує стиму-
лом до сумлінного виконання роботи працівниками;

– допомагає обрати єдиний вектор розвитку під-
приємства та його структурних підрозділів.

Для відображення цілей стратегії реструктури-
зації ми пропонуємо використовувати комплексний 
підхід, тобто розробляти таку систему цілей, яка б 
відображала потреби підприємства, інтереси акціоне-
рів, працівників та забезпечила прибутковість під-
приємства в умовах мінливого зовнішнього середови-
ща. Дана стратегія розробляється для конкретного 
підприємства та особливостей його функціонування, 
виходячи з власної місії, то відповідно розробляється 
і власна система стратегічних цілей та здійснюється 
їх планування. 

Вважаємо за доцільне окреслити цілі стратегії 
реструктуризації, виходячи із складових реструк-
туризаційного потенціалу підприємства та розроби-
ти «дерево цілей» як наочне, графічне зображення 
взаємозв’язку цілей (рис. 2).

Цілі вищого рівня при реалізації стратегії ре-
структуризації є орієнтиром для обґрунтування ці-
лей нижчого рівня. Декомпозиція цілей вищого 
рівня характеризує складові реструктуризаційного 
потенціалу та дає можливість сформувати цілі на-
ступних рівнів з постановкою завдань для конкрет-
них виконавців.

Вважаємо, що запропонований нами перелік ці-
лей є уніфікованим та може використовуватись ві-
тчизняними молочними підприємствами, а за не-
обхідності доцільним є доповнення і розширення 
переліку цілей, виходячи із індивідуальних потреб 
конкретного підприємства.

Вагомим чинником розробки ефективної стратегії 
реструктуризації, на нашу думку, виступає інфор-
маційне забезпечення. Вважаємо, що аналітики та 
управлінці повинні володіти інформацією щодо: ха-
рактеристик продукції, які визначають необхідний 
рівень якості; ступеня задоволення потреб спожива-
чів; стану ринку та основних конкурентних переваг 
інших виробників; процесів злиття, приєднання, по-
ділу, виділу та перетворення суб'єктів господарюван-
ня; законодавчо-нормативних актів, які регулюють 
особливості оподаткування підприємств; державного 
регулювання цін на молочну продукцію та інше.

Інформація є продуктом двох різновидів праці: 
науково-інформаційної й комерційної діяльності. 
В управлінні харчовим виробництвом інформація 
виступає одночасно як предмет й як продукт праці 
[12, с. 306-308].

Інформаційне забезпечення включає сукупність 
показників, потоків інформації – варіантів органі-
зації документообігу; системи класифікації і коду-
вання економічної інформації, уніфіковану систему 
документації і різні інформаційні масиви (файли), 
що необхідні управлінцям для розробки стратегії ре-
структуризації. В процесі розробки стратегії управ-
ління слід визначати склад показників, необхідних 
для вирішення задач щодо реструктуризації підпри-
ємств, їх об’ємно-тимчасові характеристики і інфор-
маційні зв’язки. Вважаємо за доцільне визначати 
склад вхідних і вихідних документів по окремих за-
дачах та визначати склад бази даних.

Наступним важливим кроком у провадженні про-
екту реструктуризації підприємств молочної про-

мисловості є аналіз основних факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища на діяльність підприємств. 
Вважаємо, що завдання стратегічного управління ре-
структуризаційними процесами полягає в досягнен-
ні такої взаємодії підприємства з середовищем, яка 
забезпечить реструктуризаційний потенціал на рів-
ні, необхідному для досягнення цілей, і тим самим 
забезпечить можливість підприємства розвиватися в 
довгостроковій перспективі.

Для того, щоб визначити стратегію і провадити її 
в практику, керівництво повинно мати детальну ін-
формацію як про фактори внутрішнього середовища 
підприємства, його потенціал і тенденції розвитку, 
так і про фактори зовнішнього середовища, позиції, 
які займає підприємство. При цьому і внутрішнє се-
редовище і зовнішнє оточення досліджуються для 
того, щоб визначити ті загрози і можливості, які під-
приємство повинно враховувати при визначенні ці-
лей стратегії реструктуризації. 

Найвідповідальнішими етапами проекту страте-
гічної реструктуризації, на наше переконання, є ана-
ліз стратегічних альтернатив та розробка варіантів 
стратегії у відповідності з поставленими цілями.

Нині у науковій літературі зустрічаються різно-
манітні варіанти типологізації стратегічних альтер-
натив підприємства. Так, відомий фахівець у сфері 
стратегічного управління Мескон М. виділяє чотири 
типи стратегічних альтернатив [12, с. 175-176]:

1. Обмежене зростання. Цей тип стратегічної аль-
тернативи використовують підприємства у зрілих га-
лузях промисловості, коли підприємство в основно-
му задоволене своїм становищем. Цілі підприємства 
формуються частіше від досягнутого, коригуються 
залежно від рівня інфляції. Підприємства найчасті-
ше обирають цю альтернативу оскільки вона перед-
бачає доволі легкий, найбільш зручний і менш ризи-
кований спосіб досягнення мети.

2. Зростання. Стратегія зростання здійснюється 
шляхом щорічного значного підвищення рівня ко-
роткострокових і довгострокових цілей над рівнем 
показників попереднього року. Стратегія зростання 
є другою найбільш часто обраною альтернативою. 
Вона застосовується в галузях, що динамічно розви-
ваються зі швидко змінюваними технологіями

3. Скорочення. Альтернативою, яку найрідше 
обирають керівники і яку часто називають стратегі-
єю останнього засобу, є стратегія скорочення. Рівень 
переслідуваних цілей встановлюється нижче досяг-
нутого в минулому. Фактично для багатьох підпри-
ємств скорочення може означати здоровий шлях ра-
ціоналізації і переорієнтації операцій.

4. Поєднання. Стратегії поєднання всіх альтер-
натив будуть швидше за все дотримуватися великі 
підприємства, які активно діють у декількох галу-
зях. Стратегія поєднання – це об’єднання будь-яких 
із трьох згаданих стратегій – обмеженого зростання, 
зростання і скорочення.

Враховуючи значний науковий доробок вітчизня-
них фахівців у сфері реструктуризації підприємств 
[1; 3; 4; 5; 6; 8], вважаємо за доцільне розробити 
можливі варіанти стратегії реструктуризації підпри-
ємств молочної промисловості. 

З урахуванням класичних підходів щодо типологі-
зації, слід поділяти стратегії реструктуризації за на-
прямом обраної підприємствами поведінки, зокрема:

1. Стратегія локальної реструктуризації.
2. Стратегія превентивної реструктуризації.
3. Стратегія позасудової добровільної санації.
4. Стратегія загальної санації.
5. Стратегія ліквідації підприємства.
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стратегій реструктуризації дозволить підприємствам 
молочної промисловості: обирати з числа можливих 
саме той, що відповідає стратегічним цілям і задо-
вольняє бажання засновників і акціонерів; визнача-
ти логіку провадження бізнес процесів на підприєм-
стві. Основна перевага щодо пропонованих варіантів 
стратегій реструктуризації – можливість комплек-
сного сприйняття підприємства як єдиної системи, 
що представляє широкий діапазон для можливих за-
ходів реструктуризації. Варіанти стратегій реструк-
туризації вибудовані у строгій відповідності з пріори-
тетністю заходів по відновленню платоспроможності, 
уникненню банкрутства підприємства, а у разі не-
відворотності подій – визнання боржника банкрутом.

Отже, розробка варіантів стратегій реструктури-
зації зумовлена економічною доцільністю та перед-
бачає врахування впливу факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища, відповідного рівня конку-
рентоспроможності, можливості структурних змін в 
управлінні підприємством і збільшення обсягів ви-
робництва та прибутковості. 

Особливого правового регулювання заслуговують 
стратегії позасудової добровільної санації, загальної 
санації та стратегія ліквідації підприємства.

Вищезазначені стратегії розроблені у відповіднос-
ті з нормами законодавства, що визначають право-
вий інструментарій для вирішення поставлених за-
вдань.

На переконання П.Д. Пригузи та А.П Пригузи 
[16, с. 20] вирішення проблем неплатоспроможності 
в Україні регулюється двома основними (генераль-
ними) інститутами права – інститутом відновлення 
платоспроможності (право неспроможності) та інсти-
тутом банкрутства (право банкрутства).

Порядок і умови ліквідації юридичної особи в 
країні регулюються окремими положеннями декіль-
кох актів законодавства, а саме: ст.ст. 104, 110 Ци-
вільного кодексу України, ст.ст. 59, 60, 61 Господар-
ського кодексу України, нормами розділу III Закону 
«Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом». При цьому, Цивільний 
кодекс регулює порядок припинення платоспромож-
них юридичних осіб усіх організаційно-правових 
форм та видів, а у разі недостатності майна юридич-
ної особи для задоволення вимог кредиторів при лік-
відації (що по суті є банкрутством) – відсилає до про-
цедури ліквідації, яка врегульована Законом «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визна-
ння його банкрутом». У свою чергу Господарський 
кодекс також передбачає лише порядок ліквідації 
платоспроможних суб’єктів господарювання. Таким 
чином, інститути припинення існування юридичної 
особи шляхом ліквідації, передбачені Цивільним та 
Господарським кодексами, є загальними міжгалузе-
вими інститутами права. Що стосується інституту 
ліквідації, передбаченого у Законі «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом», то він є спеціальним міжгалузевим інсти-
тутом, за допомогою якого держава регулює порядок 
припинення таких суб’єктів права, які за своїми ро-
довими ознаками є банкрутами.

Висновки з проведеного дослідження. Підприєм-
ствам молочної промисловості слід обирати варіант 

стратегії реструктуризації у відповідності до постав-
леної стратегічної мети та перспектив його розвитку. 
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