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1. СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ 

ПІДПРИЄМСТВА» 
 

Дисципліна 

«Стратегічне 

управління 

реструктуризацією 

підприємства» 

Галузь знань, напрям 

підготовки, спеціальність,  

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

 

Кількість кредитів  

ЕСТS – 5 

Галузь знань − 

07 Управління та 

адміністрування 

 

Статус дисципліни − 

вибіркова 

Мова навчання − 

українська 

Кількість змістових 

модулів – 1 

Напрям підготовки − 

073 Менеджмент 

 

Рік підготовки: 

Денна – 1 

Семестр: 

Денна – 2 

Кількість залікових 

модулів – 1 

Ступінь вищої освіти − 

третій (освітньо-науковий) 

Лекції (год.): 

Денна – 15 

Практичні заняття 

(год.): 

Денна – 15 

Денна форма:  

Загальна кількість 

годин – 150 

 Самостійна робота 

(год.): 

Денна – 120 

Тижневих годин – 10 

год.,  

з них аудиторних – 4 

год. 

 Вид підсумкового 

контролю − залік 

 

 



2. Мета і завдання дисципліни «Стратегічне управління 

реструктуризацією підприємства» 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

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.  

2.2. Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліна «Стратегічне управління реструктуризацією 

підприємства» передбачає наявність глибоких і системних знань із базових 

та спеціальних дисциплін: «Економічна теорія», «Менеджмент», «Фінанси», 

«Фінанси підприємств», «Економічне управління підприємством», 

«Управління підприємницькими ризиками», «Інноваційно-інвестиційний 

розвиток підприємства», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Теорія 

ймовірностей і математична статистика», «Інформаційні технології», 

«Операційний менеджмент», «Правознавство», «Регіональна економіка», 

«Управління персоналом», «Організація праці на підприємстві».  

 



2.3. Найменування та опис 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). 

2.4. Результати навчання 

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). 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни  

Змістовний модуль 1. Концептуальні підходи до стратегічного 

управління реструктуризацією підприємства. 

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

Економічна сутність фінансових криз. Основні причини виникнення 

кризи. Історія світових фінансових криз. Вплив фінансової кризи на 

діяльність підприємств національної економіки. Світова фінансова криза 

2008-2009 рр. Вплив світової фінансової кризи на фінансову систему країни. 

Заходи державної політики щодо пом’якшення наслідків фінансової кризи 

для підприємств національної економіки. 

Література: [7, 11, 14, 15]. 

Тема 2. Соціально-економічні передумови реструктуризації 

підприємств. 

Аналіз умов функціонування підприємств. Причини не 

конкурентоспроможності товарів, підприємств і галузей. Етапи розвитку 

кризової ситуації на підприємстві. 

Реструктуризація як альтернатива повному банкрутству підприємства. 

Процес реструктуризації як шлях до фінансового оздоровлення 

підприємства. 

Участь держави у реструктуризації підприємств. Заходи на макрорівні 

щодо здійснення реструктуризації окремого підприємства. Законодавча і 

нормативна база щодо проведення реструктуризації підприємств. 

Література: [1, 3, 4, 9, 14]. 

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

Суть оперативної реструктуризації, її основні завдання. Основні 

напрями оперативної реструктуризації. Інвестиційна стратегія підприємства 

при оперативній реструктуризації. Аналіз витрат виробництва з метою 

виявлення внутрішніх резервів підприємства. Використання методів 

детермінованого і стохастичного факторного аналізу для виявлення 

внутрішніх резервів розвитку підприємства.  



Реструктуризація матеріальних активів як засіб досягнення точки 

беззбитковості. Реструктуризація кредиторської заборгованості. 

Розроблення плану фінансового оздоровлення з врахуванням фінансового 

ризику. Ріст ринкової вартості власного капіталу підприємства як критерій 

ефективності реструктуризації. 

Стратегічна реструктуризація та її основні завдання. Показники 

інвестиційної привабливості підприємства. Розроблення стратегії розвитку в 

умовах підвищеної невизначеності. Розроблення антикризової інвестиційної 

стратегії в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Управління ризиком в 

умовах підвищеної невизначеності. 

Література: [5, 7, 8, 11, 12]. 

Тема 4. Концепція реструктуризації підприємства та оцінювання її 

результатів. 

Розроблення концепції реструктуризації підприємства. Аналіз 

зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на господарську діяльність 

підприємства. Вибір варіанту (виду) реструктуризації підприємства. Опис 

стратегічного розвитку підприємства. Подолання супротиву у період 

реструктуризації. Розроблення бізнес-плану для реструктурованого 

підприємства. 

Розроблення концепції максимізація вартості бізнесу як традиційного 

завдання реструктуризації. Методика концепції максимізація вартості 

бізнесу. Оцінювання фактичної вартості підприємства на основі грошового 

потоку.  

Загальне оцінювання ефективності заходів, спрямованих на 

реструктуризацію. Показники оцінювання результатів реструктуризації. 

Прибутковість. Позитивний грошовий потік від основної діяльності. 

Зростання продуктивності праці. Зростання продуктивності всіх видів 

ресурсів. Показники рентабельності та їх динаміка. Зростання обсягів 

експорту. Вихід на нові ринки збуту, в тому числі закордон. Темпи 

зростання експорту. 



Література: [5, 7, 8, 11, 12]. 

Тема 5. Види та моделі реструктуризації підприємства.  

Види реструктуризації підприємства та їх класифікація. Операційна 

реструктуризація. Фінансова реструктуризація. Реструктуризація 

виробництва. Реструктуризація активів. Корпоративна реструктуризація 

(реорганізація). Стратегічна та оперативна реструктуризація. Аналіз моделей 

реструктуризації підприємств. Моделювання процесів розробки та 

впровадження реструктуризації підприємства. Організаційні аспекти 

реструктуризації підприємства (організації).  

Література: [1, 5, 8, 10, 12]. 

Тема 6. Фінансовий механізм реструктуризації підприємницької 

структури  

Стратегія реструктуризації підприємства. Матриця вибору стратегії 

реструктуризації підприємства (організації). Підходи до формування 

фінансового забезпечення механізму реструктуризації підприємств 

(організацій) різних форм власності. Організаційно-економічне забезпечення 

реалізації фінансового механізму реструктуризації.  

Література: [2, 6, 8, 13]. 



4. Структура залікового кредиту з дисципліни 

«Стратегічне управління реструктуризацією підприємства» 

Денна форма навчання 

 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовний модуль 1. Концептуальні підходи до стратегічного 

управління реструктуризацією підприємства.  

Тема 1. Фінансові кризи та їх 

вплив на національну економіку. 
2 2 16 

Тема 2. Соціально-економічні 

передумови реструктуризації. 
2 2 20 

Тема 3. Сутність і цілі 

реструктуризації та критерії їх 

досягнення. 

2 2 24 

Тема 4. Концепція 

реструктуризації підприємства та 

оцінювання її результатів. 

4 4 24 

Тема 5. Види та моделі 

реструктуризації бізнесу. 
3 3 20 

Тема 6. Фінансовий механізм 

реструктуризації підприємницької 

структури. 

2 2 16 

Разом 15 15 120 
 

 

 5. Самостійна робота 

Метою самостійної роботи є систематизація та розширення 

теоретичних та практичних навиків у розв’язанні конкретних управлінських 

завдань щодо управління реструктуризацією підприємства. 

Самостійна робота як основна форма засвоєння аспірантами 

навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових занять та без участі 

викладача, передбачає особистісно-орієнтовану організацію самоосвіти 

аспіранта. Самостійна робота забезпечується необхідними навчально-

методичними засобами: підручниками, навчальними посібниками, 

конспектами лекцій, навчально-методичними розробками для самостійного 



вивчення дисципліни, електронно-обчислювальною технікою, 

періодичними виданнями, засобами самоконтролю (тести, задачі, ділові 

ситуації, питання для самоконтролю). 

Аспіранти мають можливість самостійно опрацьовувати навчальний 

матеріал у бібліотеці, навчальних кабінетах і комп’ютерних класах з 

використанням мережі Інтернет, а також у домашніх умовах (при отриманні 

відповідного пакету навчально-методичної літератури). 

Таблиця 1 

Перелік питань для самостійного опрацювання з дисципліни  

«Система управління реструктуризацією підприємства» 

  Кількіст

ь № 

п/п 

Тематика годин 

1.  Економічна сутність фінансових криз. Основні причини 

виникнення кризи. 

4 

2.  Вплив фінансової кризи на діяльність підприємств національної 

економіки. 

4 

3.  Вплив світової фінансової кризи на фінансову систему країни. 

Світова фінансова криза 2008-2009 рр. 

4 

4.  Заходи державної політики щодо пом’якшення наслідків 

фінансової кризи для підприємств національної економіки. 

4 

5.  Аналіз умов функціонування підприємств. Розвиток кризової 

ситуації на підприємстві. 

4 

6.  Причини не конкурентоспроможності товарів, підприємств і 

галузей. 

4 

7.  Процес реструктуризації як шлях до фінансового оздоровлення 

підприємства. 

4 

8.  Заходи на макрорівні щодо здійснення реструктуризації 

окремого підприємства. 

4 

9.  Законодавча і нормативна база щодо проведення 

реструктуризації підприємств. 

 

4 

10.  Оперативна реструктуризація, її основні завдання. 4 

11.  Інвестиційна стратегія підприємства при оперативній 

реструктуризації. 

4 

12.  Аналіз витрат виробництва з метою виявлення внутрішніх 

резервів підприємства. 

4 

13.  Реструктуризація матеріальних активів як засіб досягнення 

точки беззбитковості. 

4 

14.  Розроблення плану фінансового оздоровлення з врахуванням 

фінансового ризику. 

4 



15.  Розроблення антикризової інвестиційної стратегії в умовах 

обмеженості фінансових ресурсів. 

4 

16.  Розроблення концепції реструктуризації підприємства.  4 

17.  Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на 

господарську діяльність підприємства. 

4 

18.  Вибір варіанту (виду) реструктуризації підприємства. 4 

19.  Подолання супротиву у період реструктуризації. 4 

20.  Розроблення бізнес-плану для реструктурованого 

підприємства. 

4 

21.  Загальне оцінювання ефективності заходів, спрямованих на 

реструктуризацію. Показники оцінювання результатів 

реструктуризації. 

4 

22.  Види реструктуризації підприємства та їх класифікація. 

Операційна реструктуризація. Фінансова реструктуризація. 

4 

23.  Стратегічна та оперативна реструктуризація. 4 

24.  Аналіз моделей реструктуризації підприємств. 4 

25.  Моделювання процесів розробки та впровадження 

реструктуризації підприємства. 

4 

26.  Організаційні аспекти реструктуризації підприємства 

(організації). 

4 

27.  Стратегія реструктуризації підприємства.  4 

28.  Матриця вибору стратегії реструктуризації підприємства 

(організації). 

4 

29.  Підходи до формування фінансового забезпечення механізму 

реструктуризації підприємств (організацій) різних форм 

власності. 

4 

30.  Організаційно-економічне забезпечення реалізації фінансового 

механізму реструктуризації. 

4 
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6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Стратегічне управління 

реструктуризацією підприємства використовуються такі засоби оцінювання 

та методи демонстрування результатів навчання: 

- залік. 

 



7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Стратегічне 

управління реструктуризацією підприємства» визначається за шкалою 

оцінювання: 

Шкала оцінювання 

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) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

№ Найменування 
Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій. 1-6 

2. Пакет презентаційних матеріалів. 1-6 
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