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Циљ предмета
Преношење студентима неопходних теоријских знања за разумевање суштине преструктурирања, схваћеног као процес
перманентног подизања потенцијала деловања пословних субјеката у тржишној економији, ефикаснијег корпоративног
управљања, креирања додате вредности за власнике предузећа и побољшања пословних перформанси. Акценат је на
карактеристикама и функцијама тржишта корпоративне контроле; анализи примене и вредновања алтернативних
техника преструктурирања (технике експанзионог и контракционог преструктурирања, преструктурирање уз помоћ
финансијске полуге и сл.). Посебна пажња је посвећена специфичностима преструктурирања предузећа у кризи,
финансирању интеграција и аквизиција, као и пореском и рачуноводственом третману преструктурирања предузећа.
Исход предмета
• Овладавање инструментима за оцену потребе преструктурирања предузећа;
• Стицање вештина за избор и примену оптималних техника преструктурирања;
• Оспособљавање студената за доношење одлуке о избору оптималних мера за превладавање кризе у пословању
предузећа;
• Стицање знања о пореском и рачуноводствено-билансном третману специфичних трансакција
преструктирирања;
Садржај предмета
Теоријска настава: Корпоративно управљање и преструктурирање предузећа; Интеграције и аквизиције, Тржиште
корпоративне контроле и непријатељска преузимања; Остали облици преструктурирања; Финансијско
преструктурирање (Откуп акција, ЛБО, МБО и МБИ аранжмани, ЕСОП трансакције, Докапитализација уз коришћење
финансијске полуге); Преструктурирање предузећа у кризи; Финансијска оцена и финансирање преструктурирања;
Правни оквир примене техника преструктурирања; Порески и рачуноводствени аспекти преструктурирања
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
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Методе извођења наставе
Излагање професора, Студије случаја, Дискусија, Анализа актуелних кретања на тржишту капитала
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