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ВСТУП 

 

Загострення кризових процесів на рівні держави спричинили  виникнення 

кризової ситуації на підприємствах різних галузей. Такий стан призвів не тільки 

до раптових кардинальних негативних тенденцій та змін, пов’язаних із 

зменшенням обсягів виробництва, скороченням персоналу, втратою 

конкурентної позиції на внутрішньому та зовнішньому ринках, а й у деяких 

випадках до їх ліквідації (банкрутства). Основними причинами цієї ситуації є 

відсутність досвіду антикризового управління і стратегії діяльності підприємств 

в умовах кризи. Тому, на сьогоднішній день актуальною стає проблема 

підготовки висококваліфікованих фахівців з навичками кризис-менеджера. 

Саме дисципліна «Антикризове управління» і забезпечує у визначальній мірі 

якісну підготовку таких фахівців.  

Мета дисципліни – є набуття студентами знань про організацію 

діяльності підприємств в умовах кризової ситуації, необхідних для практичної 

управлінської діяльності. 

Об’єкт вивчення дисципліни – система антикризового управління 

підприємством.  

Предмет навчальної дисципліни – набуття та засвоєння знань з 

основних аспектів теорії управління у кризових ситуаціях; ознайомлення з 

основними принципами та методами вирішення кризових ситуацій; виявлення 

причин кризового стану вітчизняних підприємств та форм його проявлення; 

аналіз методологічних основ формування стратегії антикризового управління 

підприємством; розроблення системи діагностики й запобігання банкрутству, а 

також стратегій виходу з кризових ситуацій на підприємствах; запровадження 

особливих форм і методів реструктуризації підприємства; обґрунтування 

системи розробки та відбору варіантів антикризової стратегії підприємства. 

Заняття з дисципліни «Антикризове управління» проводяться у формі 

лекцій і практичних занять. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема 1 Прояви кризи на мікрорівні 

Мета: ознайомити студентів з основними проявами кризи на мікрорівні 

та можливостями виявленні їх на ранніх стадіях. 

План 

1. Економіко-історичні передумови сучасного кризового стану 

підприємств. 

2. Економічний механізм виникнення кризового стану підприємства. 

3. Вплив кризи на діяльність промислових підприємств. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: криза, об’єкти кризового управління, антикризове 

управління, антикризовий менеджмент, кризове явище, джерела причини, 

чинники кризової ситуації, кризовий стан. 

Поняття «криза» – одне з найбільш складних, яке має багато змістових 

відтінків інтерпретацій та сутнісних характеристик. 

Сутнісні ознаки кризи на рівні підприємства, які зазначені нижче. 

1. Криза віддзеркалює сутність та характер протиріч, які накопичені в 

межах господарської системи і потребують свого розв'язання. 

2. Криза підприємства являє собою процес (а не явище), який 

характеризується певною тривалістю і відповідно має певні часові межі. 

3. Криза є об'єктивним економічним процесом, основу якого формують 

тенденції розвитку окремих видів діяльності підприємства, його окремих 

управлінських підсистем.  

4. Основною ознакою кризи є суттєве порушення або втрата 

життєздатного стану підприємства внаслідок порушення параметрів 

життєздатності.  

5. Криза може виникати на усіх стадіях життєвого циклу підприємства, 

виступати як гальмо подальшого розвитку підприємства та переходу на 
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наступну стадію його розвитку.  

6. Криза носить циклічний характер. 

7. Розгортання кризи генерується сукупністю зовнішніх та внутрішніх 

факторів. 

8. Виникнення кризи обумовлює певні загрози та ризики для процесу 

функціонування підприємства. 

Розгортання кризи на рівні мікроекономічної системи структурно 

декомпонується на 3 фази кризи: прихована криза (або криза ефективності), 

криза платоспроможності та криза розрахунків по боргах (загроза банкрутства, 

неспроможність).  

Завдання до теми 

Ви – директор з економіки великої промислово-фінансової групи (ПФГ). 

Після конкурсного відбору контрагентів (підприємств) до складу вашої 

промислово-фінансової групи увійшло три підприємства (команди). Ці 

підприємства раніше були у складі одного міністерства і виробляли однакову 

продукцію (підшипники), але різної номенклатури. Підприємства мають 

приблизно однакові матеріально-технічну базу, технологію, ступінь зносу 

устаткування тощо. Тобто вони мають достатньо близькі умови 

функціонування, але знаходяться в різних регіонах України.  

Кожній із цих команд доручено реалізувати певний інноваційний процес. 

Безумовно, кожна команда повністю самостійно здійснює весь процес 

управління своїм інноваційним процесом. Загальні результати цього управління 

представлені у табл.1. 

Таблиця 1 
Результати управління проектами окремими командами 

Результати управління (показники) 1 команда 2 команда 3 команда 

Витрати команди, млн.грн. 2,2 38 24 

Чистий прибуток, млн.грн. 2,5 1,7 3,0 

Президент ПФГ доручив вам визначити ефективність управління  кожним 

інноваційним процесом. 

Завдання 

1. Визначити показники ефективності управління інноваційним процесом. 
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2. Розрахувати коефіцієнти корпоративної ефективності для кожної з трьох 

команд. 

3. Визначити, яка з трьох команд найефективніша.  

4. Підготувати доповідну записку на ім’я президента ПФГ. 

Контрольні питання 

1. Який економічний зміст фінансової кризи? 

2. Назвіть і поясніть чинники, що зумовлюють кризу на підприємстві. 

3. Охарактеризуйте основні фази кризи на підприємстві. 

Література: [1; 2; 3; 4, с.407–411; 5, с. 8–255; 13, с. 4–12]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема 2 Причини виникнення кризи підприємств України та форми її 

проявлення 

Мета: ознайомити студентів із причинами виникнення кризи підприємств 

України та формами її прояву. 

План 

1. Аналіз передумов та ознаки прояву кризових явищ на підприємстві. 

2. Криза збуту. 

3. Фінансова криза. 

4. Криза постачання та виробничо-технологічна криза. 

5. Криза управління персоналом та організаційна криза. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: криза підприємства, особливості кризи підприємства, 

складові кризи, криза збуту, фінансова криза, криза постачання,  виробничо-

технологічна криза, криза управління, організаційна криза. 

Криза підприємства – стан, що характеризується неефективністю або 

відсутністю окремих процесів на підприємстві, а також таким станом ресурсів 

або засобів виробництва, який призведе в прогнозному майбутньому до різкого 

зниження вартості бізнесу. 

Криза збуту – вид локальної кризи, яка формується на основі певного 
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переліку кризо утворюючих чинників і впливає на підсистему збуту, що 

характеризується наявністю неліквідних запасів, втратою клієнтів, зменшення 

загальних обсягів виробництва і прибутків, що призвести до загального 

кризового стану підприємства. Криза збуту охоплює систему реалізації 

продукції і призводить до розбалансування механізму збуту готової продукції.  

Фінансова криза – це вид локальної кризи, за якої спостерігається 

погіршення показників поточної ліквідності, фінансової стійкості з одночасним 

зростанням коротко- та середньострокової заборгованості, що призводить до 

неплатоспроможності підприємства. Фінансова криза проявляється у фазі 

розбалансованості діяльності підприємства за обмежених можливостей впливу 

топ-менеджерів на фінансові відносини, що виникають. З позиції фінансового 

менеджменту криза підприємства полягає в його нездатності здійснювати 

фінансове забезпечення поточної діяльності. 

Криза постачання – це результат проблем у зовнішньому середовищі – 

зонах стратегічних ресурсів, виробництві у основних постачальників або збоїв у 

транспортуванні ресурсів. Ця криза може бути наслідком фінансової кризи або 

змін у виробничій системі. 

Виробничо-технологічна криза є результатом не вірного вибору 

виробничо-технологічної стратегії підприємства, що проявляється у нездатності 

випускати конкурентоспроможну продукцію й може призвести до повної 

зупинки виробництва. Це вид локальної кризи, виникнення якої зумовлене 

об’єктивними і суб’єктивними причинами, що ведуть до зниження рівня 

використання потужностей, невиконання зобов’язань перед клієнтами, 

нездатності випускати конкурентоздатну продукцію, зупинки виробництва 

тощо. 

Криза персоналу – це різновид локальної кризи, що проявляється в зміні 

кількості та якості прийняття і реалізації управлінських рішень, моделі 

побудови організаційної структури управління, принципів організаційної 

поведінки, які дестабілізують діяльність підприємства в цілому. Криза 

персоналу вказує на невідповідність поточної діяльності персоналу новим 
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умовам функціонування фірми. 

Організаційна криза – це процес виникнення протиріч всередині і поза 

межами організації, які мають хронічний характер. Виникає, як результат 

дестабілізації в організаційній д іяльності підприємства. Виникає під впливом 

внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Завдання до теми 

Ви – референт-консультант Генерального директора великого 

підприємства (заводу з виробництва електронного устаткування).  Для вашого 

підприємства, як і для всієї економіки України, визначились перспективи 

виходу з кризи. З’явились надійні інвестори, намітився сталий ринок збуту. Для 

виходу із кризи інженерно-економічні підрозділи заводу розробили комплексну 

програму, визначили основні орієнтири. Програма у загальних рисах 

передбачає впровадження у виробництво нового виробу. Але з метою 

конкретизації та ефективнішої реалізації  цієї програми розробку бізнес-плану 

проекту впровадження у виробництво нового виробу доручили виконати трьом 

незалежним консалтинговим фірмам. 

Кожна фірма підготувала свій варіант проекту бізнес-плану і надала його 

для розгляду та вивчення керівництву підприємства. Однією з вимог до проекту 

є обов’язкове використання сучасних новітніх технологій, яке і було виконане. 

Основні показники реалізації кожного проекту наведені у табл.1. 

Таблиця 1 
Показники реалізації проекту 

Показники 1 варіант 

технології 

2 варіант 

технології 

3 варіант 

технології 

Інвестиції, млн.грн. 225 276 197 

Витрати на виробництво одного 
виробу, тис.грн. 

136 147 137 

Річний обсяг виробництва, тис.шт. 700 1100 2500 

Процентна ставка або норматив 

рентабельності інвестицій 

0,10 0,11 0,13 

Генеральний директор доручив вам проаналізувати проекти і визначити 

найефективніший. 

Завдання 

1. Уточнити, як визначається ефективність впровадження інноваційних 
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технологій. 

2. Визначити найефективніший варіант впровадження технології. 

3. Підготувати аргументовану доповідну записку на ім’я Генерального 

директора підприємства. 

 

Контрольні питання 

1. Пояснити економічну суть визначення «фінансова криза 

підприємства». 

2. Які існують типи й ознаки прояву кризових явищ на підприємстві? 

Охарактеризуйте їх. 

Література: [1; 2; 3; 4, с.407–411; 5, с. 8–255; 13, с. 4–12]. 

 

Семінарське заняття № 3 

Тема 3 Правове забезпечення антикризового регулювання та 

антикризового управління підприємствами в Україні 

Мета: ознайомити студентів з правовим забезпеченням антикризового 

регулювання та управління підприємствами в Україні. 

План 

1. Законодавча база антикризового управління підприємством. 

2. Учасники справи про банкрутство. 

3. Форми та методи фінансового оздоровлення підприємств у кризовому 

стані. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: державне антикризове регулювання, завдання 

антикризового регулювання, напрями держрегулювання, реструктуризація. 

Завданнями антикризового регулювання є пом’якшення кризових 

процесів і використання кризи як стартової точки для нового витка розвитку 

економічної системи. 

Функції антикризового регулювання: 

- передкризове регулювання, регулювання в умовах кризи;  
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- регулювання процесів виходу із кризи; 

- стабілізація нестійких ситуацій (забезпечення керованості);  

- мінімізація витрат та втрачених можливостей; 

- своєчасне прийняття рішень. 

Державне антикризове регулювання – це дія на підприємство боржника 

на макрорівні. Основні напрями регулювання: 

- удосконалення законодавчої бази про банкрутство підприємства; 

- вдосконалення заходів по оздоровленню життєздатності підприємств; 

- прийняття урядом дій, спрямованих на усунення кризи платежів;  

- приватизація і добровільна ліквідація підприємств-боржників; 

- створення інститутів арбітражних і конкурсних управляючих. 

В Україні сьогодні сформувалася багаторівнева система державних 

органів, діяльність яких безпосередньо спрямована на проведення 

антикризового регулювання економіки.  

1. Державний орган з питань банкрутства, який відповідно до Закону 

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

2. Державна госпрозрахункова установа «Агентство з питань 

банкрутства». 

3. Комісія з питань неплатоспроможності. 

Учасниками судового процесу у справах про банкрутство є коло осіб до 

яких віднесено: сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий 

(розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, 

уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань 

банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого 

самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа 

засновників (учасників, акціонерів) суб'єкта підприємницької діяльності - 

боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які 

беруть участь у провадженні у справі про банкрутство. 

Реструктуризація підприємства – це процес фінансово-економічних 

перетворень, який супроводжується змінами параметрів, що характеризують 
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підприємство як економічну систему, та змінами у структурі її внутрішніх 

складових (внутрішній організаційній структурі, фінансовому забезпеченні, 

напрямках діяльності, ресурсному потенціалі та інших). Реструктуризація 

обов'язково проводиться, якщо досягається синергетичний ефект; підприємство 

знаходиться в кризовій ситуації і необхідно фінансове оздоровлення. 

Завдання до теми 

Ліквідаційна вартість підприємства, справа про визнання банкротом якого 

розглядається в господарському суді, оцінюється в 730 млн. грн. У разі 

реорганізації підприємства прогнозується отримання 55 млн. грн. чистих 

грошових потоків щорічно. Середньозважена вартість капіталу підприємства 

складає 12% його економічної вартості. Господарський суд має намір винести 

ухвалу про ліквідацію підприємства. Чи буде таке рішення господарського суду 

правильним? 

Контрольні питання 

1. Модель фінансової санації. Навести приклади випадків прийняття 

рішення про фінансову санацію. 

2. Назвіть основні стадії судового провадження. 

3. Що таке доарбітражне врегулювання господарських спорів? 

4. Охарактеризуйте подання заяви та процедуру розпорядження 

майном. 

5. Основні методи виявлення кредиторів та інвесторів. 

6. Надати визначення поняття «мораторій». Охарактеризуйте процес 

попереднього засідання господарського суду. 

7. Що таке ліквідаційна процедура? 

Література: [1, с. 114–116; 8, с. 35–63; 16, с. 23–39; с. 43–48; 17,с. 18–25] 

 

Практичне заняття № 4 

Тема 4 Методичні основи діагностики та визначення ймовірності 

банкрутства 

Мета: ознайомити студентів з методичними основами діагностики та 
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визначення ймовірності банкрутства. 

План 

1. Аналіз фінансового стану підприємства. 

2. Поглиблений аналіз фінансового стану неплатоспроможних 

підприємств. 

3. Ознаки поточної, критичної, надкритичної неплатоспроможності 

підприємства; фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства за даними 

конкретного підприємства. 

4. Математичні моделі прогнозування імовірності банкрутства. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: банкрутство, санація, поточна, критична і надкритична 

неплатоспроможність, математичні моделі прогнозування імовірності 

банкрутства. 

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника 

відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги 

кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. 

Процес діагностики фінансово-економічного стану містить у собі такі 

основні блоки: 

1. Створення інформаційної бази дослідження. 

2. Експрес діагностика схильності підприємства до банкрутства. 

3. Ретроспективна діагностика. 

4. Оцінка вартості підприємства. 

5. Узагальнення результатів. 

Методи оцінки та прогнозування імовірності банкрутства: 

- прогнозування на основі фінансової звітності та порівняння фінансових 

показників діяльності; 

- побудова однокритеріального показника за допомогою 

дискримінантного аналізу;  

- побудова однокритеріального показника на основі логістичного аналізу;  

- побудова моделі на основі використання «дерева рішень»; 
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- використання формалізованих та неформалізованих критеріїв; 

- моделі фінансової рівноваги; 

- кластерний аналіз; 

- застосування теорії про штучні нейронні мережі. 

Основні види ретроспективного аналізу фінансового стану: 

горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; трендовий аналіз; аналіз 

фінансових коефіцієнтів; порівняльний аналіз; факторний аналіз.  

Повний економічний аналіз передбачає комплексний підхід до 

діагностики фінансового стану підприємства, і повинен виконуватися в 

наступній логічній послідовності: 

- стан реалізації і виробництва продукції та послуг; 

- склад і структура продукції та послуг, що випускаються; 

- конкурентоспроможність продукції та послуг; 

- наявність та ефективність використання виробничих ресурсів; 

- оцінка фінансового результату діяльності;  

- фінансовий стан підприємства (організації) і його фінансова стійкість; 

- ефективність управління фінансовими ресурсами. 

Стадії неплатоспроможності підприємства: 

1. Поточна неплатоспроможність – від'ємне значення показника поточної 

платоспроможності; 

2. Критична неплатоспроможність: 

- показник поточної платоспроможності має від'ємне значення; 

- коефіцієнт покриття менше 1,0; 

- коефіцієнт забезпечення власними коштами менше 0,1. 

3. Надкритична неплатоспроможність: 

- коефіцієнт покриття менше 1,0; 

- підприємство є збитковим за підсумками року, який передує порушенню 

справи про банкрутство. 

Математичні моделі прогнозування імовірності банкрутства: 

1. Дискримінантний аналіз. 
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2. Кластерний аналіз. 

3. Деревця класифікацій.  

4. Імітаційне моделювання. 

Щодо підприємства-боржника можуть застосовуватись такі процедури 

банкрутства: 

- розпорядження майном боржника; 

- мирова угода; 

- санація (відновлення платоспроможності) боржника; 

- ліквідація банкрута. 

Завдання до теми 

Ліквідаційна вартість підприємства, справа про визнання банкротом якого 

розглядається в господарському суді, оцінена в 530 млн. грн. У разі реорганізації 

підприємства прогнозується отримання 50 млн. грн. чистих грошових потоків 

щорічно. Середньорічна вартість капіталу підприємства складає 10% його 

економічної вартості. Господарський суд має намір винести ухвалу про ліквідацію 

підприємства. Чи буде таке рішення суду правильним з фінансової точки зору? 

Контрольні питання 

1. 1. Надати визначення санаційної спроможності підприємства. Назвати 

її загальні передумови. 

2. Назвати основні завдання санаційного аудиту. Надати визначення 

поняття «санаційний аудит». Навести приклад порядку проведення санаційного 

аудиту. 

3. Що належить до аналізу й експертизи фінансової документації? 

4. Охарактеризуйте процедуру банкрутства, назвіть її види. 

5. Назвіть основні стадії судового провадження. 

6. Що є основою ліквідаційної процедури? 

7. Охарактеризуйте процес доарбітражного врегулювання господарських 

спорів. 

Література: [1, с. 66–70; 2; 8, с. 13–35; 16, с. 20–29; 20, с. 20–29]. 
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Практичне заняття № 5 

Тема 5 Фінансова санація неспроможних підприємств 

Мета: ознайомити студентів з основами фінансової санації 

неплатоспроможних підприємств. 

План 

1. Методичне забезпечення процесів санації підприємств (організацій) в 

Україні. 

2. Методика розробки планів реструктуризації державних підприємств. 

3. Класична модель фінансової санації. 

4. Досудова санація. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: санація, санаційні заходи, класична модель санації, 

досудова санація. 

Санація – це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, 

організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи 

відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості та 

конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоди. 

Санаційні заходи умовно можна поділити на чотири типи: 

1. За критеріями формалізації порядку здійснення процедур санації їх 

можна класифікувати на досудові і судові. 

2. За джерелами мобілізації фінансових ресурсів, розрізняють автономну 

та гетерономну санацію. 

Класична модель санації: 

1. Аналіз причин виникнення кризової ситуації. 

2. Рішення щодо ліквідації чи санації. 

3. Визначення цілей санації. 

4. Формування стратегії санації. 

5. Розробка санаційних заходів.  

6. Програма санації. 

7. Проект санації. 
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8. Реалізація, координація й нагляд. 

Досудова санація. Останніми змінами до Закону України "Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 

запроваджується процедура санації боржника до порушення провадження у 

справі про банкрутство (статті 5 та 6 Закону). За змістом відповідних норм 

врегулювання відносин між боржником та кредиторами здійснюється без 

застосування судових процедур, через позасудову процедуру санації. Умовою 

проведення вказаної процедури є одночасна наявність письмової заяви 

боржника та письмової згоди кредиторів, обсяг вимог яких перевищує 50 % 

кредиторської заборгованості боржника згідно з даними бухгалтерського 

обліку, але в будь-якому разі за згодою всіх забезпечених кредиторів (тобто 

кредиторів, чиї вимоги забезпечені заставою). 

Завдання до теми 

Характеристика ситуації. Величина дебіторської заборгованості 

підприємства «АВС» на початок розрахункового року становила 200 тис. грн. 

Підприємство-боржник обіцяє повернути борг до кінця поточного року або ж 

розплатитися за нього власною продукцією на суму 70 тис. грн. Фірма-посередник 

пропонує передати за продукцію підприємства-боржника фірмі «АВС» 18 000 

компенсаційних сертифікатів вартістю 4,16 грн кожний. Номінальна ціна одного 

компенсаційного сертифіката на приватизаційному аукціоні становить 10 грн. На 

найближчий приватизаційний аукціон має бути запропоновано 12 % акцій 

підприємства-боржника на загальну суму 180 тис. грн. 

Факторинговий відділ комерційного банку «Денді» пропонує викупити 

боргові зобов’язання фірми-боржника. При цьому факторинговий відсоток 

складає 20. Консалтингова фірма «Довіра» вважає достатньо дієвою систему 

штрафних санкцій, яка дорівнювала б нормативній рентабельності продукції 

(відсотка інфляції або середньої банківської ставки по вкладах грошових коштів). 

Досягнутий рівень рентабельності продукції становить 50 %, рівень інфляції за рік 

— 40 %, середній банківський відсоток по грошових вкладах — 35 %. 

Зміст аналізу ситуації зводиться до економічного обґрунтування можливих 
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варіантів покриття дебіторської заборгованості і вибору кращого з них. 

Контрольні питання 

1. Модель фінансової санації. Навести приклади випадків прийняття 

рішення про фінансову санацію. 

2. Які існують типи санаційних заходів? Охарактеризуйте їх, укажіть 

основну мету цих заходів. 

3. Назвати основні принципи плану санації. 

4. Особливості структури плану санації. 

5. Навести приклад структурно-логічної схеми плану санації. 

6. Назвати основні критерії оцінювання ефективності санації. 

Література: [1, с. 128–132; 5, с. 233–257; 9, с. 165–201; 12, с. 45–81]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема 6 Стратегія реструктуризації в процесі антикризового 

управління 

Мета: ознайомити студентів із загальною стратегією реструктуризації в 

процесі антикризового управління підприємством. 

План 

1. Добір та обґрунтування стратегії реструктуризації промислових 

підприємств. 

2. Розробка варіантів реструктуризації у сферах виробництва, фінансів та 

інвестицій. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: реструктуризація, види реструктуризації, програма 

реструктуризації. 

Реструктуризація – комплексна оптимізація системи функціонування 

підприємства відповідно до вимог навколишнього середовища та розробленої 

стратегії його розвитку, що сприяє принциповому покращенню управління, 

підвищенню ефективності та конкурентоспроможності виробництва та 

продукції, що випускається на базі сучасних підходів до управління, у тому 
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числі методології управління якістю, реінжинірингу бізнес-процесів, 

інформаційних технологій і систем тощо. Тобто гармонійне поєднання  усіх 

аспектів діяльності підприємства. 

Цілями реструктуризації є підвищення конкурентоспроможності 

підприємства з подальшим збільшенням його вартості.  

Як правило, в залежності від стратегії компанії розрізняють наступні види 

реструктуризації: оперативну; стратегічну; комплексну; часткову.  

При проведенні оперативної реструктуризації необхідно враховувати 

критичні точки (точки підвищеної небезпеки):- 

1. В процесі виробництва: 

-динаміку цін на матеріали і на кінцеву продукцію; 

- обсяги реалізації; 

- співвідношення постійних і змінних витрат;  

2. В процесі інвестування: 

- величину основного капіталу; 

- вилучення основного капіталу; 

- приплив чистих інвестицій; 

3. В процесі фінансування: 

- співвідношення між власним і позиковим капіталом;  

- виплати відсотків і дивідендів по обслуговуванню зобов'язань. 

Завдання до теми 

Ліквідаційна вартість виробничого підприємства складає 430 млн. грн. 

Прогнозований середньорічний грошовий потік дорівнює 54 млн. грн. 

Середньорічна вартість капіталу підприємства – 12% його економічної вартості. 

Яке потрібно прийняти рішення про доцільність: його ліквідації чи 

реорганізації. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте суть поняття «стратегія реструктуризації підприємства». 

2. Назвіть внутрішні та зовнішні причини реструктуризації. 

3. Охарактеризуйте види реструктуризації та назвіть її етапи. 
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4. Назвіть форми та способи реструктуризації. 

5. Наведіть приклад бізнес–плану реструктуризації підприємства. 

Література: [1; 16, с. 53–66]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема 7 Організаційно-економічні заходи антикризового управління 

підприємством 

Мета: ознайомити студентів з механізмами провадження організаційно-

економічних заходів антикризового управління підприємством. 

План 

1. Зміст і структура планів фінансової стабілізації. 

2. Управління дебіторською заборгованістю. 

3. Максимізація грошових потоків. 

4. Управління власним капіталом. 

5. Джерела фінансування програм виведення підприємств з кризового 

стану. 

6. Організаційні структури управління (адаптуюча; структури управління, 

орієнтовані на пошук нового, на розв’язання проблем; структура управління 

організована за принципом ринку, венчурні структури). 

7. Тактичні та стратегічні заходи стабілізації фінансового стану 

підприємства в кризовому стані. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: антикризова програма, структура планів фінансової 

стабілізації, структури управління, заходи стабілізації.  

Антикризова програма – це спеціальним чином підготовлений внутрішній 

документ, у якому систематизовано викладається перелік основних заходів, що 

планується здійснити в межах підприємства, його структурних підрозділів та 

функціональних служб для досягнення поставленої мети – виведення 

підприємства з кризового стану.  

Типовий формат (структура) антикризової програми (плану) 
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підприємства: 

1. Загальна характеристика стану кризи, основних причин, що її 

обумовили та проблем, що потребують розв’язання. 

2. Цільові процеси антикризового процесу тобто якісне визначення 

цільового стану підприємства та його кількісні ознаки у вигляді певної системи 

цільових (планових) показників. 

3. Обмеження антикризового процесу (часові та ресурсні). 

4. Перелік антикризових заходів, що плануються, з визначенням 

детального плану-графіка реалізації кожного з них. 

5. Бюджет витрачання коштів на реалізацію програми (плану). 

6. Фінансовий план діяльності підприємства на період реалізації 

програми, у тому числі план обслуговування та погашення боргів, план руху 

грошових коштів.  

7. Форми та механізм контролю за реалізацією програми з боку 

зацікавлених сторін, їх повноваження щодо поточного управління реалізацією 

програми (плану).  

Реакцією фірми на кризовий стан є застосування захисної або 

наступальної тактики. Захисна тактика полягає у проведенні заходів щодо 

збереження, основою яких є: 

- скорочення витрат; 

- закриття підрозділів фірми; 

- звільнення персоналу; 

- скорочення виробництва і збуту. 

Найбільш ефективною є наступальна тактика, яка, поряд з економними, 

ресурсозберігаючими заходами, передбачає: 

- активну маркетингову політику; 

- політику більш високих цін; 

- збільшення витрат на удосконалення виробництва за рахунок його 

модернізації, оновлення основних фондів, впровадження перспективних 

технологій; 
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- використання резервів. 

Завдання до теми 

На виробничому підприємстві «Резонанс-М» розроблено кілька варіантів 

прогностичного балансу, основні показники якого наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Прогностичний баланс виробничого «Резонанс-М», тис. грн. 

Статті 
Варіанти прогнозу 

1-й 2-й 3-й 

Актив    

Основні засоби (кошти) 15200 15200 15200 
Запаси і витрати 26120 26120 26120 

Грошові кошти, розрахунки та інші активи  6840 6840 6840 

Баланс 
48160 48160 48160 

Пасив    

Джерела власних коштів 23300 23300 23300 

Прибуток за звітний період 3480 6490 3940 
Довгострокові позикові кошти 4600 4600 4600 

Строкова кредиторська заборгованість 16780 13770 16320 

Баланс 
48160 48160 48160 

 
На підставі даних прогностичного балансу визначити ймовірність 

банкрутства виробничого підприємства «Резонанс-М». З цією метою 

розрахувати і зіставити за окремими варіантами: 

1) коефіцієнт поточної ліквідності активів;  

2) частку позикових коштів у загальному обсязі пасиву; 

3) коефіцієнт Z. 

Контрольні питання 

1.Надати визначення поняття «досудова санація». Назвати приклад 

рішення про проведення досудової санації  

2.Розповісти про технічну систему заходів у процедурі досудової санації.  

3.Охарактеризуйте фінансування санації підприємств за рахунок 

залучених коштів власників. 

4.Охарактеризуйте фінансову санацію за рахунок залучених коштів 

працівників. 
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5.Охарактеризуйте фінансову санацію за рахунок коштів державного 

бюджету. 

6.Охарактеризуйте фінансову санацію за рахунок використання 

кредитних ресурсів. 

Література: [1, с. 114–116; 8, с. 35–63; 16, с. 23–39; с. 43–48; 17, с. 18–25]. 

 

Семінарське заняття № 8 

Тема 8 Види антикризового управління в сучасних умовах бізнесу 

Мета: ознайомити студентів із видами антикризового управління в 

сучасних умовах бізнесу. 

План 

1. Зміст антикризового управління. 

2. Корпоративне антикризове управління. 

3. Формалізоване антикризове управління. 

4. Сфери АКУ у межах окремої фірми (право, консалтингові послуги, 

банківська сфера, фінансова сфера, фінансовий аналіз і менеджмент).  

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: антикризове управління, види антикризового управління, 

корпоративне антикризове управління, формалізоване антикризове управління.  

Антикризове управління – це постійно діючий процес виявлення ознак 

кризових явищ розробки програми виходу із кризи, яка реалізується протягом 

усього періоду функціонування господарюючого суб'єкта. 

Види антикризового управління та їх характеристика: 

1. Реактивний – чітке і конкретне визначення цілей, планування, 

впровадження незначної кількості заходів, запропонованих з метою 

відновлення попереднього, докризового стану. Основними формами подолання 

кризи є забезпечення актуальної платоспроможності, збереження капіталу 

шляхом вирівнювання доходів і витрат, збереження факторів виробництва. 

2. Превентивний (попереджувальний) або випереджувальний – 

розробляються загальні цілі, які формуються на більш високому рівні 
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планування, ніж завдання розробки конкретних заходів. Виступає як інструмент 

реалізації довгострокових завдань менеджменту, що можуть охоплювати всі 

підрозділи підприємства. Досліджується і оцінюється невизначеність, 

покращується безпека господарюючого суб’єкта шляхом збільшення здатності 

до адаптації.  

3. Післякризовий – надається оцінка післякризового стану, прогнозуються 

тенденції й можливості розвитку господарюючого суб’єкта, визначаються 

наявні ресурси щодо становлення і подальшого його розвитку. 

Впроваджуються програми післякризового становлення і розвитку.  

4. Активний – швидко реагує на зміну зовнішнього і внутрішнього 

середовища і розробляє адекватні до кризи оздоровчі заходи.  

5. Пасивний – Господарюючий суб’єкт завчасно готується до можливих 

труднощів у майбутньому: увага концентрується на завчасній розробці 

антикризових заходів, формується кадровий потенціал, спроможний протидіяти 

кризовим явищам, накопичуються ресурси тощо. 

Контрольні питання 

1.Назвіть основну мету та значення держаної санаційної підтримки 

підприємств. 

2. Які існують функції органів з питань санаційної підтримки 

підприємств? 

3. Назвіть основні форми державної підтримки підприємств? 

4. Перечисліть та охарактеризуйте методи державної підтримки 

підприємств. 

5. Назвіть особливості процедур санації та банкрутства для окремих 

категорій економічних суб’єктів. 

6. Особливості відновлення платоспроможності банку-боржника. 

7. Охарактеризуйте правові засади застосування процедур банкрутства 

до банків. 

Література: [1, с. 110–116; 5, с. 366–372].  
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2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст і чинники, що 

її зумовлюють. 

2. Основні фази кризи підприємства: класифікація й ознаки. 

3. Економічна суть санації підприємства. 

4. Мета та типи санаційних заходів: соціальні, організаційно-правові, 

виробничо-технічні, фінансово-економічні. 

5. Випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію 

підприємства. 

6. Модель фінансової санації. Класифікація витрат на виробництво. 

7. Санаційна спроможність підприємства. Загальні передумови 

санаційної спроможності підприємства. 

8. Суть та основні завдання санаційного аудиту. 

9. Порядок проведення санаційного аудиту. Експертиза стану 

підприємства. 

10. Експертиза й аналіз фінансової документації. 

11. Призначення плану санації та його узгодження. Основні принципи 

розробки плану санації. 

12. Структура плану санації. 

13. Структурно-логічна схема плану санації. 

14. Основні критерії оцінювання ефективності санації. 

15. Поняття досудової санації. Рішення про проведення досудової 

санації. 

16. Технічна система заходів у процедурі досудової санації. 

17. Досудова санація щодо державних підприємств. План досудової 

санації. 

18. Провадження у справі про банкрутство (основні стадії судового 

провадження). 
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19. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Подання заяви. 

Процедура розпорядження майном. 

20. Публікація. Виявлення кредиторів та інвесторів. 

21. Підготовче засідання. Мораторій. Попереднє засідання 

господарського суду. 

22. Створення органів кредиторів. Ліквідаційна процедура.  

23. Фінансова санація за рахунок залучених коштів власників 

(засновників, учасників, пайовиків) суб’єкта підприємницької діяльності.  

24. Фінансова санація за рахунок залучених коштів працівників 

боржника. 

25. Фінансова санація за рахунок коштів державного бюджету (для 

державних підприємств). 

26. Фінансова санація за рахунок використання кредитних ресурсів, 

коштів від залучення інвестицій.  

27. Фінансова санація за рахунок коштів основних кредиторів. 

28. Необхідність і суть реструктуризації підприємства. 

29. Зовнішні та внутрішні причини реструктуризації. 

30. Види реструктуризації, їх характеристика. 

31. Етапи процессу реструктуризації. Способи реструктуризації 

підприємства. 

32. Бізнес-план реструктуризації підприємства. Способи 

реструктуризації підприємства. Форми реструктуризації. 

33. Мета, значення та необхідність державної санаційної підтримки 

підприємств. Функції органів з питань санаційної підтримки підприємств. 

34. Форми та методи державної підтримки підприємств. 

35. Законодавство України про банкрутство. Процедура банкрутства. 

Спрощена процедура банкрутства. 

36. Провадження у справі про банкрутства (основні стадії судового 

провадження). Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Ліквідаційна 

процедура. 
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37. Особливості процедур санації та банкрутства для окремих категорій 

економічних суб’єктів. 

38. Особливості правового регулювання відновлення 

платоспроможності та ліквідації банку-боржника. 

39. Правові засади застосування процедур банкрутства до банків. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

№  

 

Вид контролю  

Максимальна 

кількість балів за 

семестр за умови 

100% виконання  

окремого виду 

роботи 
1 Лекції (відвідування лекційних занять) 5 

 (наявність конспекту лекцій)  5 

 Написання рефератів  відповідно до тематики лекційних 
занять, що були пропущені з поважних причин 

1 б за кожну 
роботу 

2 Поточний та підсумковий контроль знань на практичних 

(семінарських) заняттях (опитування, контрольні, 

розрахункові, графічні роботи, тести, письмові завдання, 

участь у ділових іграх, розв’язання задач)  

3 б-«задовільно» 

4 б – «добре» 

5 б – «відмінно» 

2.1 Написання рефератів  та їх презентація відповідно до тематики 

курсу 

5 б 

(до 2 робіт за 

семестр) 

2.2 Виконання контрольних робіт за змістовими модулями: 

а) І модульна контрольна робота; 

б) II модульна контрольна робота. 

3 б-«задовільно» 

4 б – «добре» 

5 б – «відмінно» 

  

Додаткові бали: 

 

2.3 Підготовка та опублікування тез доповіді на конференції  з 
тематики курсу 

8 

2.4 Підготовка та публікація наукової статті відповідно до 

тематики курсу під керівництвом викладача 

15 

2.5 Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, 

виконанні госпдоговірних замовлень, роботі студентського 

наукового товариства 

5 

 разом за пунктом 2  до 60 балів 

3 Робота на практичних (семінарських, лабораторних) 

заняттях 

 

 відвідування  15 

 конспект практичних занять  15 

 Разом до 100 балів 
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