
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Стратегічне управління реструктуризацією 

підприємства» 

 

Загальний опис дисципліни. Сучасний етап розвитку ринкових відносин 

характеризується нестабільним зовнішнім середовищем, що вимагає від 

підприємств усіх форм власності підготовки сценарію адаптації до нього, а 

також формування упереджуючих заходів реагування. Це обумовлює 

переосмислення понять, елементів та етапів реструктуризації, що забезпечить 

стійке функціонування підприємства. Такий підхід до змін передбачає 

проведення реструктуризації за обґрунтованими сценаріями, не зважаючи на 

поліієрархічний процес перетворень і не заглиблюючись у міжрівневі зв’язки. 

Поняття реструктуризації як процесу комплексної зміни методів і умов 

функціонування підприємства відповідно до зовнішніх умов ринку увійшло до 

ділового ужитку відносно недавно. У світовій практиці термін 

«реструктуризація» отримав широке застосування наприкінці 70-х і початку 80-

х років двадцятого століття у зв'язку з переглядом економічної ролі держави в 

країнах з ринковою економікою і особливо широко розглядалася в наукових 

працях М. Портера, А. Томсона, А. Дж. Стрікленда, Т. Пітерса, Р. Уотермена, 

М. Хаммера. Реструктуризація розглядалася науковцями як сукупність 

кардинальних стратегічних заходів щодо перетворення структури підприємства 

шляхом продажу одних напрямів діяльності (бізнесів) і придбання інших. 

Термін «реструктуризація» у перекладі з англійської означає «зміну, 

перебудову структури чого-небудь». Латинське слово «структура» – це 

порядок, розташування, будова, а для сучасного суб’єкта господарювання тип 

структури і характер змін залежить від об'єкта, стратегічних цілей і завдань 

реструктуризації. Отже, залежно від типу структурного зрізу системи 

виникають і завдання проведення відповідних змін. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Стратегічне управління 

реструктуризацією підприємства» є набуття знань щодо сутності теоретичних і 

методологічних положень реструктуризації підприємства, формування 



професійних навиків щодо підготовки програм і вибору стратегій 

реструктуризації підприємств реального сектора економіки з метою 

покращення показників їх діяльності. 

Навчальна дисципліна «Стратегічне управління реструктуризацією 

підприємства» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління та адміністрування.  

Вивчення дисципліни дає можливість продемонструвати системні знання 

із управління реструктуризацією підприємств (організацій) різних форм 

власності, здатність розробляти і впроваджувати стратегію реструктуризації в 

управлінні підприємством (організацією) та забезпечити їх ефективне 

функціонування.  

Завдання вивчення дисципліни.  

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити аспірантів із 

теоретичними положеннями, напрямками та методологічними аспектами 

стратегічного управління реструктуризацією підприємства.  

Завдання проведення лекцій: 

- ознайомити здобувачів з основними теоретичними концепціями 

вітчизняних та зарубіжних науковців щодо стратегічне управління 

реструктуризацією підприємства; 

- сформувати у аспірантів систему основоположних категорій, 

положень та принципів стратегічне управління реструктуризацією 

підприємства. 

Мета проведення практичних занять полягає у формуванні 

компетентного фахівця, який спроможний використовувати набутті знання у 

професійній та повсякденній діяльності щодо стратегічного управління 

реструктуризацією підприємства.  

Завдання проведення практичних занять: систематизація та 

розширення теоретичних та практичних навиків у розв’язанні конкретних 

управлінських завдань щодо управління реструктуризацією підприємства. 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 



– обізнаність – отримані знання та практичні навички у процесі 

вивчення дисципліни забезпечують високий рівень підготовки спеціалістів у 

сфері стратегічного управління підприємством (організацією). 

– здатність – ефективно реалізувати практичні навички щодо 

підготовки та реалізації стратегії реструктуризації підприємства (організації), 

аналізувати проблеми та приймати управлінські рішення щодо їх вирішення. 

– майстерність – оперативне використання набутих знань щодо 

виявлення проблем в діяльності підприємства (організації) та вироблення 

заходів практичного здійснення реструктуризації. 

– уміння – якісне виконання практичних завдань щодо підготовки та 

здійснення реструктуризації підприємства (організації), визначення сильних і 

слабких сторін, внутрішніх та зовнішніх ризиків в його діяльності. 

– професійність – інтерактивне та креативне спілкування із 

стейхолдерами в процесі здійснення реструктуризації підприємства 

(організації). 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих 

забезпечує вивчення дисципліни. У результаті вивчення дисципліни 

«Стратегічне управління реструктуризацією підприємства» аспірант буде 

знати: 

• основні аспекти структурної перебудови на мікро- і макрорівнях 

(основний понятійний апарат, характеристики явищ, процесів, відомі точки 

зору, проблеми і напрями розвитку теорії і управлінської практики 

реструктуризації); 

• процес реструктуризації як шлях до фінансового оздоровлення 

підприємства (організації), підвищення його ефективності та єдиної 

альтернативи повному банкрутству; 

• сучасні управлінські технології реструктуризації підприємства;  

• аналізувати і оцінювати досвід використання інструментів 

реструктуризації при проведенні системних змін на підприємстві (організацій) 

для розкриття перспектив здійснення реструктуризації; 

• розробляти стратегічні і тактичні заходи щодо стійкого 



утримування конкурентних переваг конкретних об’єктів управління; 

• самостійно виконувати розрахунки, пов’язані з аналізом, оцінкою та 

обґрунтуванням конкретних управлінських рішень щодо покращення 

фінансової ситуації на підприємстві (організації); 

• оцінювати продуктивність підприємства (організації) у порівнянні з 

конкурентами; 

• вміти робити розрахунки витрат, пов’язаних з проведенням 

реструктуризації підприємства (організації);  

• оцінювати ефективність заходів, пов’язаних із впровадженням 

проекту реструктуризації підприємства (організації).  


