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Монографія присвячена реструктуризації як інструменту підвищення стратегічної 
стійкості підприємств м’ясопереробної галузі України. В монографії поглиблено теоретичні 
положення реструктуризації як інструменту забезпечення стратегічної стійкості 
підприємства, розглянуто предметну область та обґрунтовано концептуальні положення 
формування механізму реструктуризації промислових підприємств. Проведено діагностику 
стану та тенденції соціально-економічного розвитку м’ясопереробних підприємств в Україні, 
узагальнено досвід реструктуризації та проаналізовано його вплив на стратегічну стійкість 
м’ясопереробних підприємств в Україні, обґрунтовано науково-методичний підхід до 
визначення потреби в реструктуризації м’ясопереробних підприємств на основі оцінки їх 
стратегічної стійкості. Запропоновано структурно-логічну послідовність регламентації 
процесу управління реструктуризацією м’ясопереробних підприємств в Україні, здійснено 
апробацію системи організаційного забезпечення проведення їх реструктуризації та 
удосконалено науково-методичні підходи до оцінки ефективності реструктуризації 
м’ясопереробних підприємств. Представлено рекомендації з формування організаційної 
структури проведення реструктуризації, що має забезпечувати комплексність і внутрішню 
координацію діяльності усіх структурних підрозділів підприємства у процесі перетворень. 
Удосконалено науково-методичний підхід до оцінки ефективності реструктуризації 
м’ясопереробних підприємств. Проведено оцінку ефективності «превентивного» напряму 
реструктуризації м’ясопереробного підприємства, яка підтвердила доцільність прийняття 
проекту до реалізації на практиці. Запропоновані підходи до оцінки ефективності 
реструктуризації та вибору економічно доцільної форми розвитку підприємства під час 
розробки стратегій розвитку, орієнтованих на досягнення стратегічної стійкості підприємств 
у довготривалій перспективі.

Розрахована для викладачів, аспірантів, магістрів і фахівців в галузі економіки та 
менеджменту.
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