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ВСТУП 

 

Навчальний курс «Антикризове управління» може бути вивчений лише в 

процесі систематичної роботи над ним протягом усього семестру. Ураховуючи 

важливість цього матеріалу з навчального курсу, певну його частину студенти 

вивчають самостійно. Приступаючи до вивчення навчального курсу, 

насамперед необхідно ознайомитися з програмою та її змістом, основними 

питаннями кожної теми та послідовністю їх вивчення. Важливе значення в 

освоєнні навчального курсу відведене самостійній роботі, яка здійснюється за 

допомогою методичних вказівок. 

Отримання комплексних знань можливе лише за умови постійної 

самостійної роботи студентів. Для кращого засвоєння навчального курсу 

студенти повинні вести конспект самостійно опрацьованого матеріалу, котрий 

стане доповненням конспекту курсу лекцій. Рекомендується вести словничок 

термінів. Основні форми самостійної роботи з навчального курсу «Антикризове 

управління»: комплексне вивчення конспекту лекцій; опрацювання основної та 

додаткової літератури; виконання індивідуальних завдань. 

Самостійна робота передбачає опрацювання матеріалів підручників, 

навчальних і  методичних посібників (рекомендована література для роботи над 

кожною темою наведена у методичних вказівках), конспекту лекцій викладача. 

Самостійну роботу над курсом здобувачі виконують у бібліотеці та вдома. 

Консультації викладача, що веде навчальний курс, проводяться згідно з 

графіком. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: 

знати: 

причини виникнення кризових явищ в економіці та в системі управління; 

економічний механізм виникнення кризового стану на підприємстві; 

методику діагностики кризових ситуацій на підприємстві; 

основні ознаки готовності підприємства, його менеджерів і персоналу до 

попередження, подолання або мінімізації наслідків кризових явищ;  
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розробку стратегій і підходів до розвитку підприємства з урахуванням 

потенційних кризових явищ;  

сучасні методи та інструментарій управління у кризових умовах;  

вміти: 

проводити експрес-діагностику стану підприємства з метою виявлення 

потенційних (латентних) кризових ситуацій та явищ;  

складати прогноз перспективи виникнення та розвитку кризових ситуацій 

на підставі експрес-аналізу;  

визначати основні напрями запобігання, подолання та мінімізації 

наслідків кризових явищ на підприємстві. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

№ 
пор. 

 

 
ТЕМА 

Денна форма Заочна форма 

Кількість 

годин 
лекцій 

 

Кількість 

годин 
сам. 

роб. 

Кількість 

годин 
лекцій 

 

Кількість 

годин 
сам. 

роб. 

1 2 3 4 5 6 

1 
МОДУЛЬ 1 

Прояви кризи на мікрорівні 
2 11 1 13,5 

2 
Причини виникнення кризи 
підприємств України та форми 

її проявлення 

2 12 1 13,5 

3 

Правове забезпечення 
антикризового регулювання та 

антикризового управління 
підприємствами в Україні 

2 12 1 13,5 

4 
Методичні основи діагностики 
та визначення ймовірності 

банкрутства 

2 10 1 13,5 

5 
МОДУЛЬ 2 

Фінансова санація 

неспроможних підприємств 

2 12 1 13,5 

6 
Стратегія реструктуризації в 
процесі антикризового 

управління 

2 10 1 13,5 

7 
Організаційно-економічні 
заходи антикризового 
управління підприємством 

2 10 1 13,5 

8 
Види антикризового 

управління в сучасних умовах 
бізнесу 

2 14 1 13,5 

УСЬОГО: 16 90 8 108 



 7 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  

 

Тема 1 Прояви кризи на мікрорівні 

1. Економіко-історичні передумови сучасного кризового стану 

підприємств. 

2. Економічний механізм виникнення кризового стану підприємства. 

3. Вплив кризи на діяльність промислових підприємств. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 2 Причини виникнення кризи підприємств України та форми її 

проявлення 

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. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 3 Правове забезпечення антикризового регулювання та 

антикризового управління підприємствами в Україні 

1. Законодавча база антикризового управління підприємством. 
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2. Учасники справи про банкрутство. 

3. Форми та методи фінансового оздоровлення підприємств у кризовому 

стані. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 4 Методичні основи діагностики та визначення ймовірності 

банкрутства 

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 ймовірності банкрутства 

Питання для самоперевірки 

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. 
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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]. 

 

Тема 5 Фінансова санація неспроможних підприємств 

1. Методичне забезпечення процесів санації підприємств (організацій) в 

Україні. 

2. Методика розробки планів реструктуризації державних підприємств. 

3. Класична модель фінансової санації. 

4. Досудова санація. 

Питання для самоперевірки 

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]. 

 

Тема 6 Стратегія реструктуризації в процесі антикризового 

управління 

1. Добір та обґрунтування стратегії реструктуризації промислових 

підприємств. 

2. Розробка варіантів реструктуризації у сферах виробництва, фінансів та 
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інвестицій. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте суть поняття «стратегія реструктуризації підприємства». 

2. Назвіть внутрішні та зовнішні причини реструктуризації. 

3. Охарактеризуйте види реструктуризації та назвіть її етапи. 

4. Назвіть форми та способи реструктуризації. 

5. Наведіть приклад бізнес–плану реструктуризації підприємства. 

Література: [1; 16, с.53–66]. 

 

Тема 7 Організаційно-економічні заходи антикризового управління 

підприємством 

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. 

Питання для самоперевірки 

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 
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працівників. 

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]. 

Тема 8 Види антикризового управління в сучасних умовах бізнесу 

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).  

Питання для самоперевірки 

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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3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Санація підприємства – це: 

а) система заходів щодо оголошення підприємства-боржника банкрутом і його 

ліквідації; 

б) комплекс заходів щодо запобігання банкрутству підприємства, фінансового 

оздоровлення, відновлення чи досягнення ним прибутковості та 

конкурентоспроможності; 

в) продаж частини майна підприємства з метою погашення боргів; 

г) об'єднання ряду підприємств у концерн і втрата ними юридичної 

самостійності. 

2. Спонукальними чинниками проведення санації підприємства можуть 

бути: 

а) звернення самого підприємства за зовнішньою допомогою ще до моменту 

порушення кредиторами питання про банкрутство; 

б) надання банком фінансової допомоги підприємству; 

в) звернення підприємства до господарського суду із заявою щодо порушення 

справи про банкрутство й одночасними пропозиціями щодо своєї санації;  

г) відповіді а), в). 

3. Суб'єктами фінансування заходів щодо санації підприємств можуть 

бути: 

а) власники підприємства; 

б) кредитори; 

в) персонал підприємства; 

г) усі відповіді є правильними. 

4. Програма санації підприємства містить: 

а) систему заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства, розроблених 

на основі комплексного вивчення причин фінансової кризи, аналізу резервів і 

висновків про можливість залучення капіталів;  

б) розрахунок обсягів фінансових ресурсів, конкретні методи залучення коштів, 



 13 

прогноз результатів; 

в) визначені мету та стратегічні цілі санації; 

г) розрахунок результуючих показників роботи підприємства з урахуванням 

наданої фінансової допомоги. 

5. Найважливішими санаційними заходами можуть бути: 

а) реформування системи управління підприємством; 

б) інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, продаж зайвих; 

в) обґрунтування екологічних наслідків діяльності підприємства; 

г) відповіді а), б). 

6. Санаційна реструктуризація застосовується у випадку: 

а) в успішних компаніях, які прагнуть посилити свої позиції на ринку; 

б) з появою негативних тенденцій у зовнішньому середовищі підприємства; 

в) прагнення підприємства ввійти до конгломерату; 

г) усі відповіді є правильними. 

7. Реструктуризація підприємства, що стосується управління його 

пасивами, називається: 

а) функціональною; 

б) фінансовою; 

в) управлінською; 

г) стратегічною. 

8. Бізнес-план санації містить такі розділи: 

а) загальна характеристика підприємства та його фінансового стану; 

б) виробничий, маркетинговий, юридичний, організаційний плани;  

в) фінансовий план і заходи фінансового оздоровлення; 

г) усі відповіді є правильними. 

9. Рішення про доцільність санації підприємства приймається спеціальною 

комісією у випадку: 

а) якщо виробничий потенціал підприємства зруйнований; 

б) якщо підприємство має можливість відновити прибутковість і 

платоспроможність; 
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в) якщо ринки збуту підприємством повністю втрачені; 

г) якщо структура балансу підприємства є незадовільною. 

10. Згідно з чинним законодавством України розрізняють такі види 

санації: 

а) без зміни підприємством статусу юридичної особи; 

б) злиття двох підприємств, що потребують санації; 

в) із зміною статусу юридичної особи; 

г) відповіді а), в). 

11. Етапами реалізації класичної моделі санації підприємства є: 

а) причинно-наслідковий аналіз кризової ситуації; 

б) прийняття рішення щодо санації або ліквідації; 

в) розробка програми, проекту та бізнес-плану санації; 

г) відповіді а), б), в). 

12. Проект бізнес-плану повинен відображати такі параметри: 

а) обґрунтування необхідності санації; 

б) обґрунтування варіанта санації; 

в) визначення обсягу необхідних фінансових ресурсів; 

г) напрями вдосконалення виробництва і праці; 

д) строки реалізації плану санації; 

е) черговість закриття нерентабельних виробництв; 

є) терміни погашення інвестованих коштів; 

ж) фінансові результати реалізації плану. 

13. Успішно реалізована реструктуризація підприємства повинна 

забезпечити: 

а) зменшення питомої ваги продукції підприємства на внутрішньому ринку; 

б) фінансове оздоровлення підприємства; 

в) збільшення обсягів випуску продукції; 

г)  збільшення обсягів довгострокового кредитування; 

14. До внутрішніх причин реструктуризації належать: 
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а) недостатньо високий якісний рівень системи управління підприємством, 

слабка робота служби маркетинґу; 

б) підписання місцевими органами влади ряду економічних угод з 

іноземними партнерами; 

в) слабкий фінансовий менеджмент; 

г) відповіді а), в). 

15. Реструктуризація підприємств передбачає зміни таких його структур: 

а) організаційної та виробничої структури підприємства; 

б) структури виробничої програми; 

в) вікової структури персоналу; 

г) структури залученого капіталу.  

16. Залежно від повноти розв’язуваних проблем підприємства 

реструктуризація може бути: 

а) загальною; 

б) одиничною; 

в) частковою; 

г) правильна відповідь відсутня. 

17. Бізнес-план реструктуризації повинен задовольняти таким вимогам: 

а) бути підпорядкованим інтересам підприємства та переконливим для 

інвесторів; 

б) відображати існуючі проблеми та загрози для підприємства; 

в) бути спрямованим на обмежене використання всіх ресурсів виробництва; 

г) результати реалізацій повинні бути зображені у відносних показниках. 

18. Резюме бізнес-плану реструктуризації відображає: 

а) причини, які спонукали підприємство запровадити реструктуризацію;  

б) ринкові інтереси підприємства та оцінювання його становища; 

в) основні цілі реструктуризації; 

г) відповіді а), б), в). 

19. Можливими варіантами проведення реструктуризації підприємства 

можуть бути: 
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а) перепрофілювання окремих структурних підрозділів для подальшої їх 

діяльності; 

б) виділення окремих структурних підрозділів для подальшої їх діяльності; 

в) злиття підприємства з банківськими структурами; 

г) виділення окремих структурних підрозділів як юридичних осіб.  

20. Найважливішими результуючими показниками проведеної 

реструктуризації є такі: 

а) скорочення чисельності зайнятих у допоміжних службах підприємства; 

б) прибутковість; 

в) наявність позитивних грошових потоків від основної діяльності;  

г) показники оновлення основних фондів. 

21. Одержані підприємством кошти в результаті появи позитивних 

грошових потоків скеровуються ним в першу чергу на: 

а) закупівлю нового обладнання; 

б) придбання нової технології, що дозволяє використовувати нові види 

сировини; 

в) перепідготовку персоналу підприємства згідно із сучасними вимогами; 

г) повернення боргів. 

22. Вид реструктуризації, що охоплює суттєві зміни у формі розробки нової 

організаційної структури, технічної, технологічної та продуктової 

політики, зміни у менеджменті тощо. 

а) комплексна; 

б) часткова; 

в) відновна; 

г) правильна відповідь відсутня. 

23. Реструктуризація, що стосується управління пасивами підприємства, а 

саме його заборгованістю, і передбачає зміну структури пасивів шляхом 

відстрочки погашення заборгованості; 

а) управлінська реструктуризація; 

б) технічна реструктуризація; 
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в) економічна реструктуризація; 

г) фінансова. 

24. До ознак першої фази кризи належать: 

а) скорочення обсягів реалізації, зниження доходів (прибутку) від основної 

діяльності; 

б) радикальні зміни в структурі управління підприємством; 

в) різка зміна асортименту продукції та системи розповсюдження продукції; 

г) усі відповіді є правильними. 

25. Система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, 

здійснюваних власником боржника, інвестором, з метою запобігання його 

ліквідації, вдавшись до реорганізаційних, організаційно-господарських, 

управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових 

заходів у межах чинного законодавства до початку порушення справи про 

банкрутство. 

а) досудова санація; 

б) реструктуризація; 

в) санація; 

г) правильна відповідь відсутня. 

26. Функції контролінґу: 

а) інформаційна та комунікаційна; 

б) контрольна; 

в) прогнозна й аналітична; 

г) відповіді а), б), в). 

27. Основні методики визначення загрози банкрутства можна віднести до 

таких груп: 

а) аналіз фінансових даних і розрахунок коефіцієнтів; 

б) порівняння показників стану підприємства з відповідними даними 

підприємств-банкрутів; 

в) «якісний» підхід, що базується на вивченні окремих характеристик, які 

притаманні бізнесу, що розвивається в напрямкі до банкрутства; 
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г) усі відповіді є правильними. 

28. Наявність у підприємства, що перебуває у фінансовій кризі, 

фінансових, організаційно-технічних і правових можливостей, які 

визначають його здатність до успішного проведення фінансової санації: 

а) передумови санації; 

б) санаційна спроможність; 

в) принципи санації; 

г) економічні критерії санації. 

29. У плані санації повинно бути враховано наступне: 

а) наявність виробничих потужностей для помітного збільшення обсягів 

виробництва та реалізації продукції; 

б) наявність необхідної інфраструктури, здатної відповідати збільшенню 

масштабів виробництва й об'ємів реалізації продукції; 

в) наявність зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування, здатних протягом 

кількох років підтримувати програму санації; 

г) погодження всіх заходів санації з надходження і виплатою грошових засобів 

від зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування. 

30. Збільшення статутного фонду акціонерного товариства може 

здійснюватися методом: 

а) шляхом випуску нових акцій; 

б) шляхом обміну облігацій (які були випущені раніше) на акції; 

в) шляхом збільшення номінальної вартості акцій;  

г) усі відповіді є правильними. 
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4 ПИТАННЯ ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

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). 

19. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Подання заяви. 

Процедура розпорядження майном. 

20. Публікація. Виявлення кредиторів та інвесторів. 

21. Підготовче засідання. Мораторій. Попереднє засідання господарського 
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суду. 

22. Створення органів кредиторів. Ліквідаційна процедура. 

Модуль 2 

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. 

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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