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Опис дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Стратегічне управління реструктуризацією 

підприємства» є набуття знань щодо сутності теоретичних і методологічних положень 
реструктуризації підприємств, 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 в ринкових умовах. 

Структура дисципліни 
 

Години 
(лек. / 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 

Тема 1. Фінансові 
кризи та їх вплив на 
національну економіку.  

Розуміти економічну сутність фінансових криз, 
основні причини їх виникнення. Обґрунтувати 
вплив світової фінансової кризи на фінансову 
систему країни. Вміти розробляти заходи 
державної політики щодо пом’якшення 
наслідків фінансової кризи на діяльність 
конкретного підприємства (організації).  

Питання. 
 

2 / 2 Тема 2. Соціально-
економічні передумови 

Вміти робити оцінку умов функціонування 
вітчизняних підприємств (організацій). 

Питання. 



   

реструктуризації. Розуміти сутність структурної перебудови на 
мікро- і макрорівнях. Знати особливості 
реструктуризація як альтернативи повному 
банкрутству підприємства (організації). 
Розуміти сутність процесу реструктуризації як 
шляху до фінансового оздоровлення 
підприємства та підвищення його 
ефективності. Знати законодавчу і 
нормативну базу проведення реструктуризації 
підприємств.  

2 / 2 Тема 3. Сутність і цілі 
реструктуризації та 
критерії їх досягнення. 

Знати теоретичні та методичні засади процесу 
оперативної реструктуризації, її основні 
завдання. Розуміти сутність інвестиційної 
стратегії підприємства, реструктуризацію 
матеріальних активів як засіб досягнення 
точки беззбитковості. Вміти підготувати план 
фінансового оздоровлення підприємства з 
врахуванням фінансового ризику, розробляти 
стратегію розвитку підприємства в умовах 
підвищеної невизначеності.  

Питання, 
завдання  

4 / 4 Тема 4. Концепція 
реструктуризації 
підприємства та 
оцінювання її 
результатів. 

Вміти розробити концепцію реструктуризації 
підприємств, здійснювати аналіз зовнішніх і 
внутрішніх факторів впливу на їх господарську 
діяльність. Вміти робити вибір варіанту (виду) 
реструктуризації підприємства (організації); 
розробити бізнес-план реструктурованого 
підприємства; здійснювати загальне 
оцінювання ефективності заходів, 
спрямованих на реструктуризацію.  

Питання. 
 

3 / 3 Тема 5. Види та моделі 
реструктуризації 
бізнесу. 

Вміти використовувати різні види 
реструктуризації підприємств; здійснювати 
аналіз моделей реструктуризації підприємств; 
моделювати процес розробки та 
впровадження реструктуризації підприємств 
(організацій) різних форм власності. Знати 
організаційні аспекти реструктуризації 
підприємств (організації).  

Питання, 
завдання. 

2 / 2 Тема 6. Фінансовий 
механізм 
реструктуризації 
підприємницької 
структури. 

Розуміти сутність стратегії реструктуризації 
підприємств (організацій). Знати підходи до 
формування фінансового забезпечення 
механізму реструктуризації підприємств 
(організацій) різних форм власності. Знати 
особливості організаційно-економічного 
забезпечення реалізації фінансового 
механізму реструктуризації підприємств.  

Питання, 
завдання. 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання заліку відбувається із дозволу 

відділу аспіратнури університету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час здачі заліку заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 
час он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником.  

 

Оцінювання 
Остаточна оцінка виставляється за результатами диференційованого заліку. 

Шкала оцінювання здобувачів: 

За шкалою ТНЕУ За національною шкалою За шкалою ЕСТS 

90-100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59  
незадовільно 

FХ (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

http://www.jstor.org/stable/3217109

