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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Підставою для розробки методичних рекомендацій для виконання 

завдань практичних занять з даної навчальної дисципліни є навчальний план  

відповідного напряму підготовки та робоча програма. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач 

організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної  дисципліни  та  формує  вміння  та  навички  їх  практичного 

застосування  шляхом  індивідуального  виконання  студентом  відповідно 

сформульованих завдань.  

Проведення  практичного  заняття  ґрунтується  на  попередньо 

підготовленому методичному матеріалі  –  тестах, для виявлення ступеня 

оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі 

завдань різної складності для розв’язання їх студентами на занятті. 

Практичне  заняття  включає  проведення  попереднього  контролю 

знань,  вмінь,  навичок  студентів,  постановку  загальної  проблеми  

викладачем та обговорювання її за участю студентів, розв’язування завдань, 

контрольних робіт, їх перевірку й оцінку. 

Оцінки,  отримані  студентом  за  окремі  практичні  та  семінарські 

заняття  враховуються  при  виставленні  поточної  модульної  (практичний 

модульний контроль) оцінки з даної навчальної дисципліни. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисциплін є визначення сутності, місця 

та ролі, основних видів кризових явищ та стадій розвитку кризи соціально-

економічних систем, розкриття методичних підходів до діагностики й 

моделювання в прогнозуванні й подоланні криз.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Антикризове 

управління» є формування знання, уміння та навички щодо розв’язання 

проблем розпізнавання кризових явищ; прогнозування наслідків розвитку 

кризових явищ та їхнього впливу на результати діяльності підприємства; 

визначення можливостей запобігання кризи і/або її пом’ якшення; 

забезпечення функціонування підприємства в умовах криз; стабілізація 

діяльності окремих підсистем підприємства для подолання (пом’ якшення) 

проявів системної кризи підприємства в цілому для створення можливостей 

його подальшого розвитку; ліквідація наслідків кризи і/або ліквідація 

підприємства (зокрема, за процедурою банкрутства); розвиток підприємства 

на новій основі, якщо кризу вдалось подолати. 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- сутність і зміст поняття «криза» і «антикризовий стан», 

закономірності виникнення кризи в функціонуванні й розвитку соціально-

економічних систем; 

- стратегічні цілі і завдання антикризового управління; 



- елементи економічної безпеки держави і регіонів; 

- технологію й механізм антикризового управління; 

- методи та організацію моніторингу в антикризовому управлінні; 

- концептуальні підходи до питань моделювання кризових явищ; 

- особливості антикризового управління в сучасних умовах; 

вміти : 

- класифікувати кризові явища в функціонуванні соціально-

економічних систем; 

- діагностувати кризи в процесі управління; 

- використовувати сучасні методи й моделі діагностики 

кризових явищ і процесів на рівні підприємств; 

- розраховувати показники фінансової спроможності 

підприємств; 

- застосовувати антикризові функціональні технології як 

інструмент стратегічного управління; 

- застосовувати сучасні методи антикризового управління в 

оперативному управлінні; 

- розраховувати оптимальні і стійкі режими роботи 

підприємства; 

- досліджувати антикризові стратегії і програми на сучасних 

підприємствах.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

 

Тема 1. Кризи в соціально-економічних системах. 

 

 

Питання для підготовки: 

1. Сутність і зміст поняття «криза» і «антикризовий стан». 

2. Класифікація кризових явищ. 

3. Ознаки кризи: розпізнавання і управління. 

Контрольні запитання: 

1. Криза та її роль в процесах соціально-економічного розвитку 

держави, регіону, підприємства. 

2. Назвіть причини виникнення кризових ситуацій. 

3. Чи можна стверджувати, що криза – закономірний етап у розвитку 

соціально-економічної системи? Чому? 

4. Які можливі наслідки у разі розв'язання кризи? 
 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2 

 

Тема 2. Кризи в тенденціях розвитку економіки. 

 

Питання для підготовки: 

1. Економічні кризи і циклічний розвиток економіки.  

2. Наукові концепції пояснення циклів і економічних криз. 

3. Історичний аналіз природи кризових явищ. 

 

Контрольні запитання: 

1. Які сучасні тенденції динаміки економічних криз, в чому 

різноманітність криз і як їх можна класифікувати? 

2. Основні причини економічних криз. 

3. Види економічних криз і в чому їх відмінності. 

4. Що розуміється під антикризовим управлінням? За яких умов 

настає і поглиблюється криза соціально-економічних систем? 

5. Основні принципи антикризового управління. 

6. Чим обумовлена реалізація завдань антикризового управління? 

7. В чому виражаеться концептуальна установка антикризового 

управління організаціями? 

8. Завдання антикризового менеджменту. 

9. Видова класифікація антикризового менеджменту. 



 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3 

 

Тема 3. Кризи і безпека розвитку. 

 

Питання для підготовки: 

1. Державне антикризове управління в структурі національної безпеки. 

2. Система економічної безпеки держави і регіонів. 

3. Суб'єкти управління економічною безпекою. 

4. Удосконалення управління економічною безпекою. 

 

Контрольні запитання: 

1. Криза державного управління, етапи розвитку. 

2. Функції антикризового менеджменту. 

3. Охарактеризуйте типи антикризового управління. Як поєднуються 

функції регулярного і функції антикризового управління різних 

типів? 

4. Контроль, як окрема функція антикризового управління соціально-

економічною системою. 

5. Характеристика й особливості застосування методів подолання 

кризи. 

6. Характеристика зовнішніх факторів кризових явищ, їх можливі 

наслідки. 
 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4 

 

Тема 4.  Стратегічні цілі і завдання антикризового управління. 

 

Питання для підготовки: 

1. Цілі і завдання антикризового управління. 

2. Функції антикризового управління. 

3. Методи антикризового управління. 

4. Стратегія і тактика в антикризовому управлінні 

 

Контрольні запитання: 

1. Основні групи показників аналізу стратегії в антикризовом 

менеджменті. 

2. Тактичні заходи щодо виходу з економічної кризи. 

3. Чим викликана потреба підприємств в антикризовому 

стратегічному управлінні? 



4. Назвіть основні етапи антикризового стратегічного планування? 

Дайте їх коротку характеристику. 

5. Який зв'язок існує між антикризовою стратегією, структурою 

підприємства, ресурсами та управлінської культурою? 
 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5 

 

Тема 5. Діагностика і технологія в антикризовому управлінні 

 

Питання для підготовки: 

1. Діагностика криз в процесі управління 

2. Технології антикризового управління 

3. Механізм антикризового управління 

 

Контрольні запитання: 

1. Що означає діагностування для розвитку системи, виявлення та 

запобігання кризи? 

2. Які проблеми може вирішити діагностика? 

3. Чи можна вважати діагностування функцією? 

4. Основні напрями у діагностиці кризи соціально-економічної системи. 

5. Класифікація типів и видів діагностики. 

6. Дайте характеристику механізму антикризового управління як складної 

категорії управління. 

7. Склад комплексного механізму антикризового управління. 

8. У чому особливості технологій антикризового менеджменту? 

9. З яких блоків складається технологічна схема антикризового 

управління? 

10. Які фактори впливають на розробку управлінських рішень у 

технології антикризового управління? 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6 

 

Тема 6. Організація моніторингу в антикризовому управлінні. 

 

Питання для підготовки: 

1. Моніторинг в системі антикризового управління 

2. Методи моделювання діагностики кризових явищ і процесів 

 

Контрольні запитання: 

1. Яку роль відіграє інформаційне забезпечення в технології 

антикризового управління? 



2. Як здійснюється контроль кризових ситуацій в технології  

антикризового управління? 

3. Класифікація різних методів моніторингу. 
 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7 

 

Тема 7. Ризики в антикризовому управлінні 

 

Питання для підготовки: 

1. Природа і класифікація управлінських ризиків. 

2. Класифікація ризиків в антикризовому управління. 

3. Управління ризиком: можливості, засоби, фактори 

 

Контрольні запитання: 
1. Поняття «ризик» у менеджменті. 

2. Найбільш поширені джерела ризиків. 

3. Класифікація ризиків за основними ознаками і факторами. 
 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8 

 

Тема 8. Ефективність і досвід антикризового управління. 

 

Питання для підготовки: 

1. Ефективність антикризового управління. 

2. Зарубіжний досвід антикризового управління. 

 

Контрольні запитання: 
1. Назвіть основні структурні елементи економічної безпеки і дайте 

їм характеристику. 

2. Визначте індикатори економічної безпеки стосовно до 

виробничої організації. 

3. Як забезпечити ефективну взаємодію держави і бізнесу в 

інтересах зміцнення економічної безпеки країни? 

4. Розкрийте роль малого підприємництва в підвищенні 

економічної безпеки країни. 
 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧІ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВСІХ РОЗДІЛІВ 

 

Задача 1. 

В таблиці наведені основні показники діяльності підприємства за 2 

місяці: 

Таблиця  1.1. 

Розрахунок межі рентабельності та запасу фінансової стійкості 

підприємства 

Показник  Попередній 

місяць 

Звітний 

місяць 

Виручка від реалізації продукції за 

відрахуванням ПДВ, акцизів та ін., 

тис.грн. 

17967 34220 

Прибуток, тис.грн. 3290 6720 

Повна собівартість реалізованої 

продукції, тис.грн. 

14677 27500 

Сума змінних витрат, тис.грн. 13132 25000 

Сума постійних витрат, тис.грн. 1545 2500 

Сума маржинального доходу, тис.грн. 4835 9220 

Доля маржинального доходу  у виручці, 

% 

26,90 26,94 

Межа рентабельності, тис.грн.     

Запас фінансової стійкості: 

тис.грн. 

% 

 

  

 

  

 

1. Зробіть розрахунки межі рентабельності. 

2.  Розрахуйте запас фінансової стійкості. 

3. Побудуйте графіки виручки та затрат, позначте на графіку поріг 

рентабельності та запас фінансової стійкості.   

 

 

 

 

       Задача 2. 

Виробнича потужність підприємства розрахована на випуск 1000 

виробів, які реалізуються за ціною 20 тис. грн. Вся вироблена продукція 

реалізується, незавершеного виробництва та залишків готової продукції на 

складах немає. Постійні затрати складають 4 млн. грн. Змінні затрати на 

одиницю продукції 12 тис. грн.  



1. Представте графічно залежність між прибутком, обсягом 

реалізації продукції та її собівартістю. 

2. Знайдіть точку беззбитковості . Які основні фактори впливають 

на зміну рівня беззбиткового обсягу продажу? 

3. Визначте зону безпеки аналітичним методом. 

 

 

 

       Задача 3. 

Вартість поза оборотних активів дорівнює 5000 од., вартість товарно-

матеріальних запасів – 1000 од., дебіторська заборгованість – 1000 од., 

грошові кошти – 500 од., вартість позичкового капіталу складає 6000 од. В 

результаті проведеної переоцінки вартість поза оборотних активів 

збільшилася на 30%, вартість запасів зменшилася на 10%, дебіторська 

заборгованість зменшилася на 20%.  Грошові кошти та величина позичкового 

капіталу не коригувалися.  

1. Визначити оціночну вартість підприємства до переоцінки. 

2. Провести розрахунки по коригуванню даних балансового звіту 

підприємства. 

3. Визначити оціночну вартість підприємства після переоцінки. 

 

 

 

 

       Задача 4. 

Підприємство має пакет замовлень на 1000 одиниць продукції за ціною 

150 грн.  на загальну суму 150 тис.грн., що повинно забезпечити йому 

прибуток в розмірі 30 тис.грн. Собівартість 1000 виробів за планом 120 

тис.грн., в тому числі постійні затрати складають 60 тис.грн.  

На протязі року фактичний обсяг реалізації значно зменшився та, за 

прогнозами менеджерів буде менше, ніж плановий на 40%. Щоб уникнути 

збитків, підприємству необхідно знайти вихід з даної кризової ситуації. Якщо 

від замовника надійде пропозиція на випуск продукції, яка потребує деяких 

змін в технології та відповідно додаткових витрат, то керівники можуть 

прийняти таке замовлення за ціною, нижчою за собівартість. Припустимо, 

замовник погодився придбати в поточному році 300 виробів за ціною 110 

грн, яка є нижчою планової собівартості. При цьому підприємство повинно 

додатково витратити на конструкторсько-технологічну підготовку 

виробництва цієї партії продукції 5 тис.грн.  Чи вигідно це підприємству? 

1. Зробіть техніко-економічне обґрунтування рішення щодо 

прийняття додаткового замовлення на таких умовах. 

2. Результати розрахунків представте в таблиці 4.1. 

3. Зробіть висновки. Обґрунтуйте свою точку зору.  

 

 



Таблиця 4.1. 

 

Обґрунтування додаткового замовлення 
Показник І варіант 

(100% пакета 

замовлень) 

ІІ варіант 

(60% пакета 

замовлень) 

ІІІ варіант 

(60% пакета 

замовлень + 

додаткове 

замовлення ) 

Обсяг виробництва  1000 600 600 + 300 

Ціна за одиницю продукції, 

грн. 

   

Виручка від продажу, 

тис.грн. 

   

Змінні витрати на одиницю 

продукції, грн. 

   

Сума змінних витрат, 

тис.грн. 

   

Сума постійних витрат, 

тис.грн. 

   

Собівартість всього випуску 

продукції, тис.грн. 

   

Собівартість одиниці 

продукції, грн. 

   

Прибуток (+), збитки (-), 

тис.грн. 

   

 

 

 

       Задача 5. 

 

В таблиці 5.1. наведені  вихідні дані для обґрунтування рішення щодо 

заміни обладнання . 

 

1. Розрахувати прибуток за чотири роки у випадку продовження 

експлуатації старого або придбання нового обладнання. 

2. Розрахунки представити в таблиці 5.2.   

3. За результатами розрахунків зробити висновки.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 5.1. 

Вихідні дані для обґрунтування рішення щодо заміни обладнання 

Показники Обладнання 

старе нове 

Витрати на придбання 10000 12000 

Остаточна вартість  8000 - 

Строк роботи після прийняття 

рішення про придбання, роки 

4 4 

Вартість  старого обладнання при 

його реалізації в момент прийняття 

рішення про придбання нового 

обладнання  

3000 - 

Щорічні зміни витрати на 

експлуатацію обладнання  

20000 15500 

Річний обсяг продажу продукції, 

що виробляється на обладнанні 

50000 50000 

 

 

 

Таблиця 5.2. 

Розрахунок прибутку за чотири роки у випадку продовження 

експлуатації старого або придбання нового обладнання  

Показники Обладнання 

старе нове 

Обсяг продажу      

Змінні витрати      

Амортизація нового обладнання   

Амортизація старого обладнання   

Втрати, пов’язані зі списанням старого 

обладнання, в момент придбання нового 

обладнання 

  

Вартість старого обладнання, за якою його 

можна реалізувати в момент прийняття 

рішення про придбання нового обладнання 

  

Прибуток   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Задача 6. 

 

В таблиці 6.1. наведені дані щодо асортименту продукції підприємства 

та його можливих змін.  

Постійні витрати за рік для першого варіанту складають 1000 млн.грн., 

для другого – 1000 млн.грн, виручка від реалізації для першого варіанту – 

5600 млн.грн., для другого – 6000 млн.грн.  

 

Таблиця 6.1.  

Зміна структури продукції  

 

Вироби Ціна, тис.грн Змінні 

затрати на 

одиницю 

продукції, 

тис.грн. 

Питома вага  

І варіант ІІ варіант 

А 8 6 0,5 0,3 

Б 12 8 0,3 0,2 

В 18 12 0,2 0,4 

Г  20 12 - 0,1 

 

 

1. Оцініть можливі варіанти змін структури продукції. 

2. Який з варіантів є найбільш сприйнятливий? 

3. Зробіть висновки. 

 

 

       Задача 7. 

 

Підприємству необхідно прийняти рішення щодо додаткового 

замовлення на випуск 500 виробів типу А, якщо потужність його обладнання 

використовується максимально. В такому випадку необхідно зменшити 

випуск інших виробів, наприклад типу В. Дані про ці вироби представлені в 

таблиці 7.1.  

Таблиця 7.1.  

Структура продукції  

 

Показники А В 

Ціна виробу, тис.грн. 15 12 

Змінні витрати на одиницю, тис.грн. 9 8 

Ставка маржинального доходу, 

тис.грн. 

6 4 

Час виробітки, хв.. 8 10 

 



 

1. На скільки одиниць необхідно скоротити випуск продукції В, щоб 

прийняти замовлення на продукцію А? 

2. Чи буде сприяти додаткове замовлення збільшення прибутку в 

даному періоді? 

3. Якою повинна нижня межа ціни виробу А, щоб підприємство могло 

прийняти замовлення? 

 

Задача  8. 

Підприємство випускає два види продукції: куртки та пальто.  Вихідні 

дані для аналізу: 

 Пальто Куртки 

Змінні витрати на одиницю 

продукції, грн. 

160 130 

Ціна, грн. 250 200 

Витрати матеріалу на одиницю, м 3 2 

Маржинальний дохід на одиницю 

продукції, грн. 

90 70 

Маржинальний дохід на 1 м 

тканини, грн. 

30 35 

Попит, од. 5000 8000 

Необхідні витрати матеріалу, м 15000 16000 

    

Постійні витрати складають 500 тис.грн. На підприємстві існують 

обмеження по ресурсах, необхідних для  виробництва даних видів продукції:  

витрати тканини обмежуються   25000 м.  

1. Обґрунтувати можливі обсяги виробництва пальто та курток з 

урахуванням попиту та при умові обмеженості матеріальних 

ресурсів. 

2. Який варіант виробництва продукції буде найбільш вигідним 

для підприємства. 

3. Представте розрахунки в табличній формі.   
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