
 

 

 

 



І. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 

Курс 1 1 

Семестр  1 1 

Обсяг кредитів  3 3 

Обсяг годин, в т.ч.: 90 90 

аудиторні 34 4 

Модульний контроль   

Семестровий контроль   

Самостійна робота 56 86 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Мета викладання навчальної дисципліни «Антикризове управління» 

полягає у формуванні у студентів компетентності щодо базових принципів, 

основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних 

методів антикризового управління; визначення сутності, місця, ролі, основних 

видів та стадій розвитку кризових явищ; розкритті методичних підходів до 

розробки «правил ефективної поведінки» за умов кризового стану; аналізі 

вітчизняного та зарубіжного досвіду запобігання та подолання криз. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- розпізнавання кризових явищ (симптоми, причина, природа, рівень та 

час впливу);прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їхнього 

впливу на результати діяльності підприємств, установ, організацій; 

- визначення можливостей запобігання кризі і/або її пом’якшення; 

- забезпечення функціонування підприємства в умовах криз (особливо 

локальних, а також системної, стратегічної); 

- стабілізація діяльності окремих підсистем підприємства для подолання 

(пом’якшення) проявів системної кризи підприємства в цілому для 

створення можливостей його подальшого розвитку або (якщо 

антикризові заходи не спрацювали) – ліквідації (різними шляхами; 

- ліквідація наслідків кризи і/або ліквідація підприємства (зокрема, за 

процедурою банкрутства) тощо; 

- набуття практичних навичок здійснення управлінської роботи та 

створення дієвої і ефективної взаємодії в трудовому колективі. 



4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Після вивчення курсу студенти будуть: 

знати: 

- базові аспекти, основні фактори та технології здійснення антикризового 

управління; 

- причини виникнення кризових явищ в економіці та в системі управління; 

- економічний механізм виникнення кризового стану на підприємстві; 

- методику діагностики кризових ситуацій на підприємстві в процесі 

управління; 

- основні ознаки готовності підприємства, його менеджерів і персоналу до 

попередження, подолання або мінімізації наслідків кризових явищ; 

- розробку стратегій і підходів до розвитку підприємства з урахуванням 

потенційних кризових явищ; 

- сучасні методи та інструментарій запобігання кризових явищ, стабілізації 

та виведення підприємств, установ, організацій з кризи, ліквідації її 

наслідків; 

вміти: 

- використовувати базові аспекти, основні фактори та технології здійснення 

антикризового управління; 

- провести експрес-діагностику стану підприємства з метою виявлення 

потенційних (латентних) кризових ситуацій та явищ;  

- скласти прогноз перспективи виникнення та розвитку кризових ситуацій 

на підставі експрес-аналізу; 

- ухвалювати оптимальні управлінські рішення в умовах невизначеності, 

екстремальних ситуацій, гострої конкурентної боротьби, дефіциту 

ресурсів, неплатоспроможності підприємств; 

- визначати методи та шляхи запобігання кризових явищ, стабілізації та 

виведення підприємств, установ, організацій з кризи, ліквідації її наслідків. 

Загальні компетентності: 

1. Показувати уміння працювати самостійно та в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 

2. Здатність використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно-спрямованої інформації 

у сфері підприємництва. 

3.  Відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних 

умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

4.  Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в 

сфері публічного управління та адміністрування. 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи 

антикризового управління 

Тема 1. Сутність кризових явищ, причини їх 

виникнення 
8 2  

2 
  5 

Тема 2. Типологія кризових явищ 9 2    6 

Тема 3. Кризові явища в економіці 

виробничих систем 
9 2  

2 

  6 

Тема 4. Економічний механізм виникнення 

кризового стану виробничої системи 
9 2    6 

Тема 5. Управління ризикозахищеністю 

підприємства 
9 2  2   5 

Модульний контроль        

Разом 44 10  6   28 

Змістовий модуль 2. Практичні основи антикризового управління 

Тема 6. Діагностика кризового стану та 

загрози банкрутства підприємства 
10 2  2   6 

Тема 7. Банкрутство як правовий механізм 

регулювання діяльності підприємства 
9 2  2   5 

Тема 8. Фінансова санація 

неплатоспроможних підприємств 
10 2  2   6 

Тема 9. Стратегія реструктуризації в процесі 

антикризового управління 
9 2  

2 

  6 

Тема 10. Технології здійснення антикризового 

управління 
8 2    5 

Модульний контроль        

Разом 46 10  8   28 

Всього  90 20  14   56 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи 

антикризового управління 

Тема 1 Сутність кризових явищ, причини їх 

виникнення 
9,5 

1 
    9 

Тема 2. Типологія кризових явищ 9,5     9 

Тема 3. Кризові явища в економіці 

виробничих систем 
9      9 

Тема 4. Економічний механізм виникнення 

кризового стану виробничої системи 
8,5 

1 

    8 

Тема 5. Управління ризикозахищеністю 

підприємства 
8,5     8 

Модульний контроль        

Разом 45 2     43 

Змістовий модуль 2. Практичні основи антикризового управління 

Тема 6. Діагностика кризового стану та 

загрози банкрутства підприємства 
9,5   

1 

  9 

Тема 7. Банкрутство як правовий механізм 

регулювання діяльності підприємства 
9,5     9 

Тема 8. Фінансова санація 

неплатоспроможних підприємств 
9,3   

1 

  9 

Тема 9. Стратегія реструктуризації в процесі 

антикризового управління 
8,3     8 

Тема 10. Технології здійснення антикризового 

управління 
8,4     8 

Модульний контроль        

Разом 45   2   43 

Всього  90 2  2   86 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи антикризового 

управління 

Тема 1. Сутність кризових явищ, причини їх виникнення 

Поняття кризи. Сутність, параметри, чинники кризових ситуацій та явищ. 

Джерела виникнення кризових явищ. Загальна характеристика кризових 

ситуацій. Симптоми кризи. Причини виникнення кризових явищ і ситуацій. 

Основні аспекти відхилень від нормальної ситуації. 

Загальна класифікація кризових явищ. Кризові явища у підприємництві. 

Класифікація чинників фінансового стану підприємства (організації). 

Ключові слова: криза, кризові явища, причини криз, класифікації 

кризових факторів, ознаки кризи, симптоми кризи, характеристика кризи. 



Рекомендовані джерела: [2-6] 

 

Тема 2. Типологія кризових явищ 

Можливі варіанти подолання джерел виникнення кризи, її причин і 

розвитку. 

Типологія загроз кризових ситуацій, їх залежність від потенційних втрат і 

дефіциту часу на їх подолання. 

Класифікація типологічних видів криз. 

Поняття стратегічної та локальної кризи підприємства. Банкрутство 

підприємства як кризове явище. 

Симптоми кризових явищ. Погляд на кризу як на нові сприятливі 

можливості. Шляхи трансформування сприятливої ситуації в кризову та кризової 

ситуації - у сприятливу. 

Ключові слова: стратегічна та локальна кризи підприємства, банкрутство 

підприємства як кризове явище, симптоми кризових явищ. 

Рекомендовані джерела: [2-6] 

 

Тема 3. Кризові явища в економіці виробничих систем  

Поняття, основні чинники та ознаки кризових явищ в економіці 

підприємств. Класифікація екзогенних чинників фінансового стану 

підприємства: міжнародні, національні, ринкові. Класифікація ендогенних 

чинників стану підприємства. 

Циклічність економічного розвитку. Методи державного регулювання 

підприємницької діяльності. Цінова та збутова стратегія підприємств. Поняття 

конкурентоспроможності, платоспроможності та ліквідності підприємства. Інші 

чинники впливу на функціонування підприємств 

Закон України «Про зайнятість населення»: його зміст, структура, основні 

розділи. Економічний аспект зайнятості населення. Визнання належності 

громадян до зайнятого населення України. Види зайнятості, їх класифікація: за 

характером.  

Ключові слова: екзогенні чинники фінансового стану підприємства, 

ендогенні чинники стану підприємства, циклічність економічного розвитку. 

Рекомендовані джерела: [1, 3, 12] 

 

Тема 4. Економічний механізм виникнення кризового стану 

виробничої системи 

Характерні риси економічного механізму виникнення кризового стану 

підприємства. Аналіз можливостей, ресурсів і ризиків підприємства. Визначення 

мети антикризового управління. Поняття конкурентних переваг підприємства, їх 

життєвий цикл. Класифікація зовнішніх чинників щодо можливих змін 

конкурентного статусу підприємства. Класифікація внутрішніх чинників зміни 

стану підприємства. 



Рекомендовані джерела: [3, 11, 12, 25] 

 

Тема 5. Управління ризикозахищеністю підприємства. 

Поняття ризику, його особливості в сучасних умовах. Класифікація ризику. 

Основні підходи до процесу управління ризиком на підприємстві. Економічні 

ризики й економічна безпека підприємства. Оцінка схильності системи 

управління до ризику. Методологія та система показників оцінки ризику в 

управлінні підприємством. Шляхи підвищення ефективності управління 

ризиками підприємства. 

Ключові слова: ризик, класифікація ризику, економічна безпека 

підприємства, система показників оцінки ризику.  

Рекомендовані джерела: [1, 3, 8, 17] 

 

Змістовий модуль 2. Практичні основи антикризового управління 

Тема 6. Діагностика кризового стану та загрози банкрутства 

підприємства 

Сутність та завдання діагностики кризи розвитку підприємства. 

Методологічні засади та практичний інструментарій діагностики кризового 

стану та загрози банкрутства підприємства. Експрес-діагностика стану 

підприємства. Загальна характеристика методичного забезпечення діагностики 

кризового стану та загрози банкрутства підприємства.  

Система оціночних показників-індикаторів кризового стану: існуючий 

стан та напрями удосконалення. Діагностування рівня неплатоспроможності та 

типу ситуації банкрутства підприємства. Методичні аспекти оцінки фінансового 

стану та загрози банкрутства підприємств на підґрунті балансових моделей. 

Експертні методи діагностики кризового стану: передумови та проблеми 

практичного використання. Автоматизовані системи інтегральної оцінки 

кризового стану та загрози банкрутства підприємства. Інформаційне 

забезпечення діагностики кризи розвитку підприємства.  

Ключові слова: діагностика кризового стану, експрес-діагностика стану 

підприємства, система оціночних показників-індикаторів кризового стану, 

система інтегральної оцінки кризового стану.  

Рекомендовані джерела: [7, 18, 19, 27] 

 

Тема 7. Банкрутство як правовий механізм регулювання діяльності 

підприємства 

Поняття та сутність банкрутства. Види банкрутства. Цілі та принципи 

процедури банкрутства. Стадії банкрутства підприємства.  

Фінансові наслідки виникнення ситуації банкрутства, сутність та загальна 

процедура визначення. 



Ключові слова: банкрутство, стадії банкрутства підприємства, внутрішні 

і зовнішні джерела санації підприємства фінансові наслідки виникнення 

банкрутства.  

Рекомендовані джерела: [5-11] 

 

Тема 8. Фінансова санація неплатоспроможних підприємств 

Економічна сутність санації підприємства. Мета і зміст фінансової санації. 

Форми фінансової санації. Нормативно-методичне забезпечення процесів санації 

в Україні. 

Умови фінансування санації підприємств. Внутрішні і зовнішні джерела 

санації підприємства. Організація менеджменту санації на підприємстві. 

Класична модель фінансової санації. 

Етапи здійснення управління санацією підприємства. Модель фінансової 

санації. Розробка плану санації. 

Ключові слова: фінансова санація, форми санації, модель фінансової 

санації.  

Рекомендовані джерела: [12] 

 

Тема 9. Стратегія реструктуризації в процесі антикризового 

управління 

Поняття та сутність реструктуризації. Основні складові реструктуризації 

підприємства. Послідовність проведення реструктуризації. Розкриття змісту 

реструктуризації. Класифікація масштабів, форм і видів реструктуризації 

підприємства. 

Комплекс заходів стратегічної та оперативної реструктуризації 

підприємства. Характеристика етапів корпоративної реструктуризації 

(реорганізації) підприємства. Критерії та показники оцінки ефективності 

реструктуризації підприємства.  

Розробка варіантів реструктуризації у сферах виробництва, фінансів та 

інвестицій. Цілі та критерії антикризової стратегії реструктуризації підприємства 

в кризовій ситуації. Оцінка варіантів реструктуризації. 

Досвід реструктуризації підприємств України (у паливно-енергетичному, 

машинобудівному, нафтогазовому комплексах, на підприємствах зв’язку, 

залізничного і авіаційного транспорту). 

Ключові слова: реструктуризація підприємства, стратегічна та 

оперативна реструктуризації підприємства, корпоративна реструктуризація 

підприємства.  

Рекомендовані джерела: [5-11] 

 

Тема 10. Технології здійснення антикризового управління. 

Поняття технології антикризового управління. Обмеження та критичні 

фактори при розробці управлінських рішень в антикризовому управлінні. Роль 



сучасних інформаційних технологій в розробці та реалізації технологій 

антикризового управління. Технологічна схема процесу управління в кризовій 

ситуації. Технологія розробки управлінських рішень в антикризовому 

управлінні. Параметри контролю кризових ситуацій в технології антикризового 

управління.  

Ключові слова: технології антикризового управління.  

Рекомендовані джерела: [6, 11, 12, 26] 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття 1. Тема 1. Сутність кризових явищ, причини їх 

виникнення 

Питання для обговорення:  

1. Поняття кризи. Сутність, параметри, чинники кризових ситуацій та 

явищ. Джерела виникнення кризових явищ. 

2. Загальна характеристика кризових ситуацій. Симптоми кризи. Причини 

виникнення кризових явищ і ситуацій. Основні аспекти відхилень від нормальної 

ситуації.  

3. Загальна класифікація кризових явищ. Кризові явища у підприємництві. 

Класифікація чинників фінансового стану підприємства (організації). 

 

Тема 2. Типологія кризових явищ 

Питання для обговорення: 

1. Можливі варіанти подолання джерел виникнення кризи, її причин і 

розвитку. 

2. Типологія загроз кризових ситуацій, їх залежність від потенційних втрат 

і дефіциту часу на їх подолання. Класифікація типологічних видів криз. 

3. Поняття стратегічної та локальної кризи підприємства. Банкрутство 

підприємства як кризове явище. 

4.Симптоми кризових явищ. Погляд на кризу як на нові сприятливі 

можливості.. 

 

Практичне заняття 2. 

Тема 3. Кризові явища в економіці виробничих систем  

Питання для обговорення: 

1. Класифікація екзогенних чинників фінансового стану підприємства: 

міжнародні, національні, ринкові. 

2. Класифікація ендогенних чинників стану підприємства. Циклічність 

економічного розвитку. 

3. Методи державного регулювання підприємницької діяльності. 

4 Цінова та збутова стратегія підприємств.  

5.Поняття конкурентоспроможності, платоспроможності та ліквідності 

підприємства. 



 

Тема 4. Економічний механізм виникнення кризового стану 

виробничої системи 

Питання для обговорення: 

1. Характерні риси економічного механізму виникнення кризового стану 

підприємства. 

2. Аналіз можливостей, ресурсів і ризиків підприємства. 

3. Поняття конкурентних переваг підприємства, їх життєвий цикл. 

4. Класифікація зовнішніх чинників щодо можливих змін конкурентного 

статусу підприємства. 

5. Класифікація внутрішніх чинників зміни стану підприємства. 

 

Практичне заняття 3.  

Тема 5. Управління ризикозахищеністю підприємства  

Питання для обговорення:   

1. Поняття ризику, його особливості в сучасних умовах. 

2. Класифікація ризику. 

2. Основні підходи до процесу управління ризиком на підприємстві. 

3. Оцінка схильності системи управління до ризику. 

4. Методологія та система показників оцінки ризику в управлінні 

підприємством. 

 

Практичне заняття 4. 

Тема 6. Діагностика кризового стану та загрози банкрутства 

підприємства 

Питання для обговорення: 

1. Методологічні засади та практичний інструментарій діагностики 

кризового стану та загрози банкрутства підприємства. 

2. Експрес-діагностика стану підприємства.  

3. Система оціночних показників-індикаторів кризового стану: існуючий 

стан та напрями удосконалення. 

4. Діагностування рівня неплатоспроможності та типу ситуації 

банкрутства підприємства. 

5. Методичні аспекти оцінки фінансового стану та загрози банкрутства 

підприємств на підґрунті балансових моделей. 

6.Експертні методи діагностики кризового стану: передумови та проблеми 

практичного використання.  

 

Практичне заняття 5. 

Тема 7. Банкрутство як правовий механізм регулювання діяльності 

підприємства 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та сутність банкрутства. Види банкрутства. 



2. Цілі та принципи процедури банкрутства. 

3. Стадії банкрутства підприємства.  

4. Фінансові наслідки виникнення ситуації банкрутства, сутність та 

загальна процедура визначення. 

 

Практичне заняття 6. 

Тема 8. Фінансова санація неплатоспроможних підприємств 

Питання для обговорення: 

1. Економічна сутність санації підприємства. Мета і зміст фінансової 

санації. 

2. Форми фінансової санації. Нормативно-методичне забезпечення 

процесів санації в Україні. 

3. Умови фінансування санації підприємств. Внутрішні і зовнішні джерела 

санації підприємства. 

4. Класична модель фінансової санації. 

5. Етапи здійснення управління санацією підприємства. 

6. Модель фінансової санації. Розробка плану санації. 

 

Практичне заняття 7.  

Тема 9. Стратегія реструктуризації в процесі антикризового 

управління 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та сутність реструктуризації. Основні складові реструктуризації 

підприємства.  

2. Класифікація масштабів, форм і видів реструктуризації підприємства. 

3. Комплекс заходів стратегічної та оперативної реструктуризації 

підприємства. 

4. Характеристика етапів корпоративної реструктуризації (реорганізації) 

підприємства. Критерії та показники оцінки ефективності реструктуризації 

підприємства.  

5. Розробка варіантів реструктуризації у сферах виробництва, фінансів та 

інвестицій. Оцінка варіантів реструктуризації. 

 

Тема 10. Технології здійснення антикризового управління. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття технології антикризового управління. 

2. Обмеження та критичні фактори при розробці управлінських рішень в 

антикризовому управлінні. 

3. Роль сучасних інформаційних технологій в розробці та реалізації 

технологій антикризового управління. 

4. Технологічна схема процесу управління в кризовій ситуації. 

5. Технологія розробки управлінських рішень в антикризовому управлінні.  



 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій  1 5 5 5 5 

Відвідування семінарських занять  - - - - - 

Відвідування практичних занять  1 3 3 4 4 

Робота на семінарському занятті - - - - - 

Робота на практичному занятті 10 3 30 4 40 

Лабораторна робота ( в тому числі 

допуск, виконання, захист) 
- - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 
15 1 15 1 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ - - - - - 

Разом   78  89 

Максимальна кількість балів     167 

167:100=1,67.  

Студент набрав Х балів. Розрахунок: Х:1,67=загальна кількість балів 

7.2. Завдання для самостійної роботи студентів та критерії 

оцінювання 

 

7.2.1. Аналітично-розрахункові завдання. 

Завдання самостійної роботи виконується кожним студентом на основі 

проведення аналізу діяльності підприємства: фінансовий стан, рівень 

рентабельності й оборотності оборотних коштів, стан ліквідності.  

Проблема 1. Ознаки кризового стану підприємства. 

Питання. 

1. Поняття і фази фінансової кризи на підприємстві. 

2. Критерії і фактори кризового стану. 

3. Характеристика заходів по виходу підприємства із кризового стану. 

Завдання. Пошук шляхів вирішення проблемних питань. 

Проблема2. Банкрутство підприємства та методи його запобігання. 

Питання. 

1. Поняття банкрутства підприємств. 

2. Зміст, функції Закону «Про банкрутство». 

3. Порядок ліквідації підприємств. 



4. Методи запобігання банкрутству. 

Завдання. Слід підготуватися до обговорення проблемних питань. По даній 

темі слід ретельно опрацювати Закон України «Про банкрутство». 

Проблема 3. Типові моделі виходу підприємства із кризового стану та 

запобігання банкрутству. 

Питання. 

1. Сутність типових моделей виходу підприємства із кризового стану та 

запобігання банкрутству. 

2. Методи вибору оптимальної моделі виходу із кризового стану. 

Завдання. Слід підготуватися до обговорення проблемних питань. 

Проблема 4. Сутність та зміст санації підприємства. 

Питання. 

1. Сутність фінансової санації підприємства. 

2. Зміст проекту фінансового оздоровлення підприємства. 

3. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації). 

4. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду. 

Завдання. Слід підготуватися до обговорення проблемних питань. По даній 

темі слід ретельно опрацювати Закон України «Про банкрутство», Положення 

про порядок проведення санації державних підприємств та методику розробки 

планів реструктуризації державних підприємств та організацій. 

Проблема 5. Необхідність та порядок проведення санаційного аудиту. 

Питання. 

1. Сутність, необхідність, мета і характерні риси санаційного аудиту. 

2. Характеристика джерел інформації для проведення санаційного аудиту. 

3. Сутність і порядок проведення аналізу фінансового стану підприємства. 

4. Зміст аналізу виробничо-господарської діяльності. 

5. Значення і використання висновків санаційного аудиту. 

Завдання. 

Слід підготуватися до обговорення проблемних питань, попередньо 

опрацювати Методику проведення поглибленого аналізу фінансово-

господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. 

На основі балансів підприємств вирахувати окремі показники і зробити 

певні висновки щодо подальшого розвитку аналізуємих підприємств.  

Проблема 6. Фінансові джерела санації підприємств. 

Питання. 

1. Внутрішні джерела фінансової стабілізації. 

2. Фінансове оздоровлення із залученням ресурсів власників підприємства. 

3. Зміст фінансової участі кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. 

4. Зміст фінансової участі персоналу в санації підприємства. 

5. Характеристика методів державної санаційної підтримки підприємств в 

Україні та в інших країнах. 

Завдання. 

Слід підготуватися до обговорення проблемних питань, попередньо ре-

тельно опрацювати законодавчі та нормативні акти з цієї теми. 

Проблема 7. Економічні основи й умови антикризового управління. 

Питання. 

1. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі конкретного 

підприємства): 



- аналіз валюти балансу і його структури; 

- аналіз джерел власних коштів; 

- аналіз структури кредиторської заборгованості. 

Проблема 8. Ринковий підхід до оцінки чинного підприємства. 

Питання. 

1. Оцінка майна: 

- ціль і принципи оцінки; 

- методи оцінки; 

- види вартості; 

- основні етапи оцінки. 

2. Визначення дисконтних ставок і коефіцієнтів капіталізації. 

3. Оцінка грошових потоків підприємства. 

Проблема 9. Оцінка активів підприємства. 

Питання. 

1. Визначення та класифікація активів. 

2. База оцінки активів (історична і поточна собівартість, вартість реалізації, 

теперішня вартість). 

3. Склад, оцінка та відображення у балансі оборотних активів. 

Проблема 10. Інвестиційна діяльність в умовах трансформації форм 

власності. 

Питання. 

1. Методологія розробки інвестиційної стратегії. 

2. Джерела фінансування інвестицій в умовах обмежених ресурсів 

(фінансових, виробничих). 

3. Аналіз ризиків і розробка інвестиційних підприємницьких проектів. 

Проблема 11. Антикризова маркетингова стратегія. 

Питання. 

1. Зміст, функції і механізм маркетингу. 

2. Маркетингова політика, яку проводять у процесі реструктуризації 

підприємства. 

3. Комплекс маркетингу в бізнес-плані підприємства. 

4. Розробка підприємницької концепції (розробка плану і заходів концепції, 

оцінка системи збуту продукції підприємства, перспективи одержання 

прибутку). 

Проблема 12. Ознаки кризового стану підприємства. 

Питання. 

1. Критерії і чинники кризового стану підприємства. 

2. Характеристика кризового стану підприємства. 

3. Методи запобігання банкрутства. 

Проблема 13. Управління персоналом у кризовому стані. 

Питання. 

1. Стратегія поведінки антикризового керуючого. 

2. Раціональна кадрова політика в умовах системної кризи. 

Проблема 14. Необхідність і порядок проведення санаційного аудита. 

Питання. 

1. Характеристика джерел інформації для проведення санаційного аудита 

(діагностика банкрутства). 

2. Сутність і порядок проведення аналізу фінансового стану підприємства. 



3. Приклад розрахунку основних показників фінансового стану 

конкретного підприємства. 

Проблема 15. Моделі виходу підприємства з кризового стану. 

Питання. 

1. Сутність типових моделей виходу з кризи. 

2. Методи вибору оптимальної моделі виходу з кризи. 

3. Схема типових методів виходу з кризи. 

Проблема 16.  Банкрутство підприємств. 

Питання. 

1. Причини і наслідки. 

2. Процедура банкрутства. 

3. Ліквідація підприємства. 

Проблема 17. Виникнення ворожих поглинань. 

Питання. 

1. Основні ознаки загрози атаки рейдерів. 

2. Головна ціль пошуку інформації про структуру компанії, акціонерів, 

менеджмент, активи і партнерів. 

3. Фактори ризику для підприємств, які можуть стати об’єктом нападу з 

боку рейдерів. 

Проблема 18. Ефективний захист від недружнього поглинання 

організацій. 

Питання. 

1. Заходи оперативного управління власними активами. 

2. Використання закритих пайових інвестиційних фондів для передачи 

активів організації. 

3. Ретельний моніторинг ситуації навколо організації. 

4. Аналіз факторів, пов’язаних з діяльністю організації. 

Проблема 19. Особливості провадження процедур банкрутства 

містоутворюючих організацій. 

Питання. 

1. Поняття містоутворюючого підприємства. 

2. Учасники справи про банкрутство. 

3. Затвердження кандидатури антикризового керуючого. 

4. Продажа підприємства містоутворюючої організації. 

Проблема 20. Антикризова інвестиційна політика. 

Питання. 

1. Взаємозв’язок і відмінності між тактичними і стратегічними 

інвестиційними рішеннями. 

2. Визначення ефективності державних антикризових інвестиційних 

рішень. 

3. Основні етапи розробки державної антикризової інвестиційної стратегії. 

Критерії оцінювання: 

Змістовність: 4 бали 

Оформлення: 1 бал 

 

7.2.2.  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

1. Суть, ознаки та особливості антикризового управління. 



2. Процес виникнення кризи в установі, організації, на підприємстві. 

3. Основні принципи стійкості системи управління в кризових 

ситуаціях 

4. Причини та закономірність виникнення системної кризи економіки 

України, її характер. 

5. Законодавча база антикризового управління підприємством.  

6. Економічний механізм виникнення кризового стану підприємства.  

7. Шляхи оптимізації управлінського апарату у кризовій організації. 

8. Можливості антикризового управління та необхідність його 

здійснення. 

9. Організаційні структури управління у рамках антикризового 

управління підприємством. 

10. Методи прогнозування ймовірності банкрутства. 

11. Ефективність антикризового управління, його прояви. 

12. Сучасні тенденції у розвитку кризових процесів на макрорівні. 

13. Роль, значення та етапи інноваційного процесу в антикризовому 

управлінні. 

14. Здійснення антикризового регулювання на підприємстві та його 

практичне значення. 

15. Місце антикризового управління в економічній стратегії України як 

держави з європейським вибором. 

16. Особливості технології антикризового управління.  

17. Санація та банкрутство як методи антикризового управління 

підприємством. 

18. Розробка управлінських рішень в антикризовому управлінні. 

19. Здійснення контролю кризових ситуацій в технології антикризового 

управління. 

20. Ознаки фіктивного банкрутства підприємства як злочин у сфері 

неспроможності. 

21. Перспективна кадрова стратегія кризової організації. 

22. Ціль, етапи реструктуризації підприємства і критерії виходу з кризи. 

23. .Методи обґрунтування стратегії реструктуризації підприємства. 

24. Сучасні інформаційні технології в розробці та реалізації технологій 

антикризового управління. 

25. Особливості процесу розробки та реалізації технологій 

антикризового управління в Україні. 

26. Забезпечення стабільного розвитку України з огляду на світові 

глобалізаційні процеси. 

27. Формування персоналу як засіб подолання кризового стану 

організації. 

28. Здійснення антикризової політики України щодо забезпечення 

ефективної кадрової політики. 



29. Спрямованість державної політики щодо стимулювання 

інвестиційної активності. 

30. Джерела фінансування інвестицій в умовах обмежених фінансових 

ресурсів України. 

31. Антикризові заходи держав в умовах світової фінансової кризи. 

Критерії оцінювання: 

Змістовність: 4 бали 

Оформлення: 1 бал 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у формі тестування. 

Студентам пропонується тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

- Із вибором однієї правильної відповіді; 

- На встановлення відповідностей запропонованих наборів тверджень; 

- Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті;  

- Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювання понять) по 

пам’яті; 

- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь.  

Критерії оцінювання: 

- Виконання тестових завдань – максимум 25 балів.  

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання.  

Залік.  

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю.  

1. Поняття «криза», «кризова ситуація» та «кризове явище».  

2. Ознаки кризових явищ. 

3. Причини виникнення кризових ситуацій. 

4. Класифікація кризових явищ на мікрорівні. 

5. Класифікація кризових явищ на макрорівні. 

6. Системні параметри кризових ситуацій 

7. Симптоми кризи. 

8. Характеристика потенційної, прихованої та реальної кризи. 

9. Поняття стратегічної та локальної кризи. 

10. Поняття кризових явищ в економіці підприємництва та їх ознаки. 

11. Класифікація ендогенних чинників стану підприємства. 

12. Класифікація екзогенних чинників стану підприємства. 

13. Поняття циклічності економічного розвитку. 

14. Теорія циклічного розвитку М. І. Туган-Барановського. 

15. Теоретичні розробки циклічного розвитку М. Д. Кондрат’єва. 



16. Короткі цикли розвитку економіки Дж.Кейнса. 

17. Поняття конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкової 

економіки. 

18. Поняття платоспроможності та ліквідності підприємства. 

19. Характерні риси економічного механізму виникнення кризового стану 

підприємства. 

20. Визначення мети антикризового управління. 

21. Завдання антикризового управління. 

22. Основні елементи концепції антикризового управління. 

23. Структурно-логічна схема процесу антикризового управління 

підприємством. 

24. Принципи організації антикризового управління. 

25. Загальна характеристика інформаційного та методичного забезпечення 

діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства. 

26. Прогнозування загрози банкрутства на базі системи економічних і 

фінансових показників. 

27. Балансові моделі оцінки фінансового стану та загрози банкрутства, 

особливості їх побудови й використання. 

28. Діагностика банкрутства на базі статистичних моделей, їх сутність, 

методика побудови та використання. 

29. Рейтингова оцінка фінансового стану та загрози банкрутства. 

30. Графічний метод діагностики загрози банкрутства підприємства. 

31. Динамічний підхід до діагностики фінансового стану і загрози 

банкрутства, його сутність, переваги та недоліки, сфера застосування. 

32. Сутність, цілі та задачі розробки антикризової програми підприємства. 

33. Зміст і структура програми, загальна характеристика окремих розділів. 

34. Організація розробки стратегічного плану підприємства. 

35. Значення стратегічного планування в організації антикризового 

управління. 

36. Етапи впровадження заходів антикризового управління. 

37. Бізнес-план санації підприємства: його завдання, зміст, порядок 

розробки. 

38. Сучасні інформаційні технології бізнес-планування та їх використання 

в процесі розробки антикризової програми підприємства. 

39. Профілактичні (передкризові) заходи фінансово-виробничої 

діяльності. 

40. Сутність та відмінності термінів "реструктуризація", "санація", 

"фінансове оздоровлення". 

41. Критерії та показники завершення санації (фінансового оздоровлення). 

42. Роль і значення інноваційних заходів у подоланні кризових явищ. 

43. Роль і значення диверсифікації виробництва як методу антикризового 

управління. 



44. Роль і значення зовнішнього та внутрішнього моніторингу в системі 

антикризового управління. 

45. Завдання і стиль управління в кризових ситуаціях. 

46. Створення та підготовка спеціалістів і менеджерів антикризових груп. 

47. Ступінь потреби організацій, підприємств в антикризовому управлінні.  

48. Розробка управлінських рішень в антикризовому управлінні. 

49. Здійснення контролю кризових ситуацій в технології антикризового 

управління.  

50. Сучасні інформаційні технології в розробці та реалізації технологій 

антикризового управління. 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок. 

 

Рейтинг 

студента 

 

Оцінка 

за 

шкалою 

ESTS 

 

Визначення 

Оцінка 

за національною 

системою 

за 

системою 

факультету 

90-100 

 

A Відмінно (EXCELENT) - відмінне 

виконання з незначною кількістю 

неточностей 

Відмінно 5 

82-89 

 

B Дуже добре (VERI GOOD) - вище 

середніх стандартів, але з деякими 

неточностями 

Добре 4 

75-81 

 

C Добре(GOOD) – в цілому змістовна і 

правильна робота з певною кількістю 

незначних помилок 

Добре 4 

68-74 

 

D Задовільно (SATISFACTORI) – 

непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 

Задовільно 3 

60-67 

 

E Достатньо (SUFFICIENT) – 

виконання відповідає мінімальними 

критеріями 

Задовільно 3 

35-59 

 

FX Незадовільно (FAIL) – необхідна ще 

певна додаткова робота для успішного 

складання екзамену 

Незадовільно 2 

1-34 

 

F Незадовільно (FAIL) – необхідна 

серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс 

Незадовільно 2 

Рівневі бали А, В, С, D, Е, є прохідними. 



FХ означає „незадовільно” і студент може бути допущений до 

підсумкового контролю за умови певної додаткової роботи.  

F означає „незадовільно” і необхідна значна подальша робота, без 

виконання якої студент не допускається до підсумкового контролю. 

 

8. Рекомендовані джерела 

ОСНОВНА (БАЗОВА) 

1. Антикризове управління: навчальний посібник / Б.Г. Шелегеда, О.М. 

Шарнопольська, М.В. Румянцев. - : ТОВ «ВРА «Епіцентр», 2013. 252 с 

2. Борзенко В. І. Антикризове управління: навчальний посібник / В. І. 

Борзенко – Х.: Видавництво Іванченка. І С., 2016. 232 с. 

3. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посібн. 

2-ге вид. виправл. і доп. / В. О. Василенко. Київ : Центр навчальної 

літератури, 2005. 504 с. 

4. Васильєва Т. А. Держава, підприємства та банки в системі антикризового 

управління: монографія. / Т. А. Васильєва. – Суми: Вид. «Ярославна», 

2013. 488 с. 

5. Гомонай-Стрижко М. В. Антикризове управління підприємством: 

конспект лекцій / М. В. Гомонай-Стрижко, В. В. Якімцов. – Львів, 2013. 

108. с. 

6. Кульчій І .О. Антикризове управління: навчальний посібник / І. О. 

Кульчій. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. 120 с. 

7. Коваленко, В.В., Суганяка М.В., Фучеджи В. І. К Антикризове фінансове 

управління в системі суб’єктів економічної діяльності: методи та 

інструменти оцінювання [Текст]: монографія / В.В. Коваленко, М.В. 

Суганяка, В. І. Фучеджи. Одеса:, 2013. 381 с. 

8. Лігоненко, Л. О. Антикризове управління підприємством: підручник. К. 

: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 824 с. 

9. Скібіцька Л. Антикризовий менеджмент: навч. посібн. К.: ЦУЛ, 2014. 584 

с. 

10. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. 

посібник К.:КНЕУ, 2004. 412 с. 

11. Тюріна Н. М. Антикризове управління: навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. 

Краватка, І. В. Грабовська. – К.: Центр учбової літератури, 2012. 448 с. 

12. Чернявський А. Д. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. 

Київ: МАУП, 2006. 256 с. 

13. Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. К.: 

Знання, 2007. 336 с. 

 

ДОДАТКОВА 



14. Андренко І.Б. Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму: 

підручник / І.Б. Андренко, Н.М. Влащенко. – Х.: ХНАМГ, 2012. 308 с. 

15. Антикризове управління економічною безпекою в умовах викликів 

фінансово-економічної глобалізації (державний і регіональний виміри): 

монографія / М.А. Хвесик, А.В. Степаненко, О.М. Ральчук, Й.М. Дорош. 

– Донецьк: Юго-Восток, 2010. 324 с. 

16. Антикризове управління на вітчизняних та закордонних підприємствах: 

теорія, діагностика кризового стану, соціально-економічні аспекти 

управління: монографія / О.І. Линник, Р.Ф. Смоловик, І.А. Юр'єва. – 

Харків: НТУ «ХПІ», 2013. 543 с. 

17. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальнй 

посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2006. 312 с. 

18. Забродська Г. І. Формування людського фактора антикризового 

управління підприємствами роздрібної торгівлі: автореф. дис. на 
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