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Корпоративне управління піднімає актуальні питання повсякденного управління опера-

ційною діяльністю підприємств для забезпечення отримання власниками стійких доходів, під-
вищення якості управління ризиками, підвищення вартості компаній. Особливої уваги в цьому 
контексті набуває питання взаємин і взаємодій між менеджерами компанії і її власниками з пи-
тань забезпечення ефективності діяльності компанії і захисту інтересів власників, а також ін-
ших зацікавлених сторін. Тому актуальним є пошук напрямів удосконалення корпоративного 
управління на підприємстві, одним з яких є реструктуризація підприємства. Це дозволить ви-
рішити важливу наукову та практичну проблему підвищення ефективності діяльності вітчизня-
них підприємств в трансформаційному періоді.  

Дослідженню питань підвищення ефективності корпоративного управління присвячено чи-
мало наукових праць. Автори пропонують створення власної концепції корпоративного управ-
ління через механізм встановлення балансу між учасниками корпоративних відносин, який поля-
гає в відповідності уявлень власників корпорації рекомендаціям її менеджерів відносно індикато-
рів зростання доходів власників та у підвищенні рівня знань акціонерів в частині основ корпора-
тивного управління [1]. Інші автори основним інструментом регулювання та підвищення рівня 
корпоративного управління бачать в створенні принципів корпоративного управління, які пови-
нні бути встановлені не лише на законодавчому рівні, а й прописані в документах, які не є норма-
тивними та містять у собі положення рекомендаційного характеру [2]. Також пропонується виді-
ляти такі напрями удосконалення корпоративного управління: забезпечення рівноваги впливу та 
балансу інтересів учасників корпоративних відносин, створення сприятливого інвестиційного 
середовища, дотримання прав акціонерів, формування незалежної наглядової ради, підвищення 
компетенції виконавчого органу, який впливає на мотивацію прийняття інвестиційних рішень [3]. 
Тобто всі автори бачать удосконалення корпоративного управління в можливості встановлення 
балансу відношень між власниками та менеджерами та досягнення їхніх спільний цілей.  

Реструктуризація є одним з популярних інструментів розв’язання проблем підприємств тран-
сформаційного періоду економіки. Питанням розвитку та удосконалення проведення реструктури-
зації так само, як і корпоративному управлінню, присвячено чимало наукових праць. Так, розгляда-
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ється ефективний механізм проведення процесу реструктуризації, питання вирішення фінансових 
проблем підприємства: реструктуризації боргів та залучення інвестицій для розвитку [4]. Інші ав-
тори вважають, що в основу проведення успішної реструктуризації підприємств повинна бути по-
кладена філософія І.Є. Демінга про провідну роль людського чинника [5]. Також існує точка зору, 
що умовою ефективної реструктуризації є розроблення стратегії, що являє собою систему управ-
лінських рішень та використання ефективних методів (реінжиніринг, реорганізація, модернізація), 
які визначають перспективні напрями реструктуризації підприємства в цілому [6]. Але досі не 
приділено належної уваги можливостям впливу реструктуризації на удосконалення корпорати-
вного управління. Тому виникає необхідність обґрунтування спільних цілей підвищення ефек-
тивності корпоративного управління та проведення реструктуризації, а також удосконалення 
схеми проведення реструктуризації та формування корпоративного центру і комплексу бізнес-
одиниць та виявлення показників ефективності їх функціонування. 

Відразу слід зауважити, що в статті приділяється увага такому виду реструктуризації, як 
корпоративна стратегічна реструктуризація, яка проводиться в умовах відносного фінансового 
здоров’я підприємства в цілях підвищення його ефективності. Викладені ідеї можуть викорис-
товуватися і для фінансового оздоровлення підприємств, але лише після вирішення невідклад-
них фінансових проблем реструктуризації боргів і пошуку фінансування подальшого розвитку. 
Для виявлення впливу реструктуризації на підвищення ефективності корпоративного управлін-
ня необхідно знайти загальні риси, тобто спільний знаменник між цими поняттями. І це можли-
во зробити на основі концепції управління вартістю підприємства. У її основі лежить розуміння 
того, що для власників підприємств первинним завданням є збільшення їх фінансового добро-
буту в результаті ефективної експлуатації об’єктів володіння. При цьому зростання добробуту 
власників вимірюється не обсягом введених потужностей, кількістю найнятих співробітників 
або обороту компанії, а ринковою вартістю підприємства, яким вони володіють.  

Розглянемо більш детально цілі та завдання корпоративного управління і реструктуризації 
підприємства. Головною метою втілення корпоративного управління на підприємстві є захист 
інтересів всіх учасників корпоративного управління й установлення балансу між основними 
його учасниками. Також в процесі втілення ефективності корпоративного управління вирішу-
ються такі завдання: підвищення ефективності функціонування і збільшення капіталізації, ефе-
ктивний контроль і моніторинг діяльності, поліпшення репутації та іміджу компанії, зниження 
ризиків, поліпшення якості управління, залучення інвесторів, підвищення мотивації учасників 
корпоративного процесу.  

Метою реструктуризації є підвищення конкурентоспроможності та зростання вартості під-
приємства [7]. До завдань, які вирішує підприємство за допомогою реструктуризації, можна 
віднести: зростання вартості підприємства і збільшення інвестиційної привабливості, зростання 
прибутку підприємства, забезпечення фінансової стійкості, формування нового стилю керівни-
цтва, впровадження економічних методів управління, впровадження прогресивної технології, 
модернізація обладнання, збереження (збільшення) реальних доходів працівників, розділення 
(об’єднання) підприємства. Аналізуючи цілі та завдання корпоративного управління і реструк-
туризації, можна знайти багато спільного. По-перше, це зростання вартості підприємства, по-
друге, підвищення ефективності функціонування та формування позитивного іміджу та інвес-
тиційної привабливості на ринку. Це дозволяє сформувати цілі та завдання удосконалення кор-
поративного управління в умовах реструктуризації (рис. 1). 

Реалізація спільних цілей корпоративного управління і реструктуризації знаходять своє відо-
браження в схемі проведення корпоративної стратегічної реструктуризації (рис. 2). Слід зазначити, 
що перелік та послідовність етапів реструктуризації та конкретизація їх змісту можуть змінюватися 
залежно від особливостей функціонування підприємства та вибраних методів реструктуризації. За 
базову схему взято алгоритм реструктуризації [8] і модель реструктуризації Мак-Кінзі [7]. Ал-
горитм дозволяє прослідити етапи проведення реструктуризації, починаючи з аналізу діяльнос-
ті підприємства і закінчуючи формуванням календарного плану її реалізації. До переваг моделі 
Мак-Кінзі можна віднести: 

— постанову чіткої мети проведення реструктуризації,  
— визначення напрямків реструктуризації;  
— зростання вартості будь-якого підприємства як кінцевої межи його функціонування.  

 
ЭКОНОМИКА 

 



ISSN 2076-2429    Труды Одесского политехнического университета, 2009. Вып. 1(33) – 2(34)   
249

 

 
Зростання вартості підприємства 

Збільшення стійких доходів власників 
Збільшення обсягу і масштабу 

інвестиційних потоків 
Концентрація фінансових і матеріальних 
ресурсів на найбільш критичних або 

ефективних напрямах 
Відповідність перспективним напрямам 

сучасних технологій 
Регулювання нормативно-правових 

відносин 
Підвищення ефективності використання 

ресурсів 
Розширення ринків збуту 
Зниження кількості ризиків 

Дотримання інтересів учасників 
корпоративних відносин 

Стимулювання ведення бізнесу 
Соціальний захист працівників 

Встановлення 
балансу між 
основними 
учасниками 

корпоративних 
відносин 

Впровадження 
прогресивної 
технології 

Забезпечення 
фінансової 
стійкості та 
інвестиційної 
привабливості 

Підвищення 
конкурентоспромо

жності 
підприємства 

Підвищення 
вартості 

підприємства 

Захист інтересів 
всіх учасників 
корпоративних 

відносин 

Поліпшення іміджу 
та репутації 
підприємства 

Впровадження 
принципів 

корпоративного 
управління 

Цілі 
корпоративного 
управління  

Завдання підвищення ефективності 
корпоративного управління в умовах 

реструктуризації 

Цілі 
реструктуризації 

 
Рис. 1. Цілі та завдання підвищення ефективності корпоративного управління  

в умовах реструктуризації підприємства 
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Рис. 2. Схема проведення реструктуризації, що дозволяє підвищити  

ефективність корпоративного управління 
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Детальніше зупинимося на функціях корпоративного центру та бізнес-одиниць — центрів 
відповідальності. Основна мета створення корпоративного центру — максимізація вартості, 
що створюється для акціонерів. До функцій корпоративного центру можна віднести форму-
вання бізнес–портфеля, збільшення ефективності бізнес-портфеля, управління витратами і 
забезпечення фінансування, управління взаєминами із зовнішнім середовищем. Під бізнес-
одиницею розуміється напрям діяльності компанії, який може бути виражений, наприклад, об'-
єктом або групою об’єктів продуктового ряду, сегментом споживчого ринку, інвестиційним 
проектом, характером (або економічним вмістом) діяльності: науковим, виробничим, торгіве-
льним та ін. Бізнес-одиницю можна розглядати і як підрозділ, їх часто називають центрами ві-
дповідальності і підрозділяють на певні типи [9]. Центр витрат — бізнес-одиниця, керівник 
якої відповідає лише за витрати. Центр доходів — бізнес-одиниця, керівник якої в рамках виді-
леного бюджету відповідальний за максимізацію доходу від продажів. Центр прибутку — біз-
нес-одиниця, керівник якої відповідає як за витрати, так і за фінансові результати своєї діяльно-
сті. Центр інвестицій можна розглядати як сукупність центру витрат і центру прибутку. Необ-
хідно відмітити, що різні підрозділи (центри відповідальності) на підприємстві розрізняються 
за ступенем свободи, тобто за повноваженнями керівників структурних підрозділів в своїй опе-
ративній роботі. Так, начальник виробничого цеху, як правило, має право самостійно визначати 
величину і структуру питомих витрат з випуску тих або інших видів продукції, тоді як сама 
структура і величина випуску встановлюються і жорстко контролюються апаратом управління, 
а саме планово-економічним управлінням. Якщо ж цех переводиться на госпрозрахунок (це бу-
ває в тих випадках, коли функції цеху повністю охоплюють весь виробничий цикл з того або 
іншого виду продукції), то повноваження керівника істотно розширюються. Він отримує право 
в певних межах самостійно встановлювати обсяги випуску, а оцінним показником діяльності 
цеху вже стає не рівень питомих витрат, а розрахунковий прибуток, який визначається як різ-
ниця розрахункової виручки від випущеної продукції і величини фактичної собівартості випус-
ку. В таблиці наведено типи центрів відповідальності, основні групи підрозділів, які можна від-
нести до центру, та показники ефективності діяльності. 

Центри відповідальності і показники ефективності їх роботи 

Тип центру відпові-
дальності 

Основні групи підроз-
ділів Показники Рекомендований діапазон 

Центри управлінсь-
ких витрат 

Служба апарату управ-
ління, адміністративні 
служби 

Рівень операційних 
витрат 
Виконання цільового 
плану 
Рівень прибутку 
Рівень рентабельності 

Неперевищення кошторису опе-
раційних витрат 
Прийнятне виконання цільового 
плану 
Збільшення прибутку на 30 % 
Підвищення рентабельності на 10 %

Центри нормативних 
витрат 

Виробничі підрозділи 
(цехи), служба поста-
чання 

Виробнича програма 
Рівень планової собіва-
ртості випуску 

Виконання виробничої програми 
(структура і обсяг випуску) 
Неперевищення сукупної плано-
вої собівартості випуску 

Центри доходів Служба збуту Рівень контрольованих 
витрат 
Плановий обсяг вируч-
ки 
Рівень заробітної плати 

Неперевищення ліміту контро-
льованих витрат 
Досягнення планового обсягу 
виручки 
Зростання заробітної плати 

Центри прибутку Відособлені виробничі 
підрозділи (цехи) 

Рівень валового прибу-
тку 
Рентабельність інвес-
тицій 

Досягнення планового обсягу 
валового прибутку 
Підвищення рентабельності інве-
стицій на 15 %  

Центри інвестицій Дочірні підприємства Рівень валового прибу-
тку 
Рівень інвестиційного 
бюджету 

Досягнення планового обсягу 
валового прибутку  
Дотримання централізованого 
плану (інвестиційного бюджету) 
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У реальній практиці підприємств дуже часто зустрічаються підрозділи із статусом зміша-
ного центру відповідальності, які поєднують в собі ознаки двох або декількох класичних 
центрів відповідальності. Змішаним центром відповідальності називається підрозділ, в поточ-
ній діяльності якого делеговані різні повноваження за різними напрямами діяльності. Залежно 
від типу центру відповідальності певні компоненти бюджету є централізованими, а інші при-
ймаються менеджерами на місцях. Ті компоненти витрат, які знаходяться у сфері повноважень 
центрального офісу або місцевого підрозділу, називаються контрольованими.  

Встановлення спільних цілей реструктуризації та корпоративного управління дозволило 
обґрунтувати спільний критерій ефективності проведення реструктуризації та поліпшення кор-
поративного управління, а саме зростання вартості підприємства. Це дало можливість запропо-
нувати схему проведення реструктуризації за рахунок формування корпоративного центру та 
комплексу бізнес–одиниць, яка дозволяє підняти зацікавленість менеджерів в результатах влас-
ної праці – прибутку, що в цілому приводить до підвищення вартості підприємства через ство-
рення додаткових фінансових потоків. Запропоновані показники ефективності для комплексу 
бізнес-одиниць дозволяють оцінювати ефективність їх функціонування. 
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