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В монографии рассмотрены вопросы развития теоретических положений и 
разработки методических рекомендаций, направленных на формирование и реализацию 
стратегии предотвращение банкротства субъектов хозяйствование.  

Уточнен понятийный аппарат, связанный с банкротством; усовершенствован 
механизм предотвращения банкротства, как необходимое условие его реализации 
предложена система корпоративной социальной ответственности; предложен алгоритм 
диагностики банкротства, для которого определена система внешних и внутренних 
факторов возникновения банкротства и сформирована система показателей диагностики 
банкротства; разработана схема формирования стратегии предотвращения банкротства, 
для реализации которой предложены организационно-экономические инструменты 
процесса предотвращение банкротства субъекта хозяйствование: модель 
реструктуризации, матрица тактических мероприятий и структурно-логический граф 
выбора эффективных решений, система реформирования оргструктуры управления 
предприятием и механизм создания и функционирование антикризисной группы на 
предприятии.  

Работа рассчитана на студентов и преподавателей экономических и юридических 
вузов, арбитражных управляющих, руководителей предприятий и организаций, 
специалистов экономических и юридических служб.    
 

У монографії розглянуто питання розвитку теоретичних положень і розробці 
методичних рекомендацій, спрямованих на формування і реалізацію стратегії запобігання 
банкрутства суб’єктів господарювання.  

Уточнено понятійний апарат, пов’язаний з банкрутством; удосконалено механізм 
запобігання банкрутства, як необхідна умова його реалізації запропоновано систему 
корпоративної соціальної відповідальності; запропоновано алгоритм діагностики 
банкрутства, для якого визначено систему зовнішніх і внутрішніх факторів виникнення 
банкрутства та сформовано систему показників діагностики банкрутства; розроблено 
схему формування стратегії запобігання банкрутства, для реалізації якої запропоновано 
організаційно-економічні інструменти процесу запобігання банкрутства суб’єкта 
господарювання: модель реструктуризації, матриця тактичних заходів і структурно-
логічний граф вибору ефективних рішень, система реформування оргструктури 
управління підприємством і механізм створення і функціонування антикризової групи на 
підприємстві.  

Робота розрахована на студентів та викладачів економічних та юридичних вузів, 
арбітражних управляючих, керівників підприємств та організацій, спеціалістів 
економічних та юридичних служб. 
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