
МЕНЕДЖМЕНТ: АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                 1 бал – за тестове питання (31 питання), 

                                                                      3 бали – розв’язок задачі (3 задачі) 

Перелік допоміжних матеріалів:              ЕНК з дисципліни 

  

Орієнтований перелік питань для підготовки: 

 

1. Поняття кризи, кризової ситуації. 

2. Ознаки кризових явищ. 

3. Причина виникнення кризових ситуацій. 

4. Критерії класифікації кризових явищ. 

5. Класифікація кризових явищ на мікрорівні. 

6. Класифікація кризових явищ на макрорівні. 

7. Системні параметри визначення кризових ситуацій. 

8. Симптоми системної кризи. 

9. Характеристика потенційної, прихованої та реальної кризи. 

10. Поняття стратегічної та локальної кризи. 

11. Поняття кризових явищ в економіці підприємства та їх ознаки. 

12. Класифікація екзогенних факторів стану підприємства. 

13. Класифікація ендогенних факторів стану підприємства. 

14. Поняття циклічності економічного розвитку. 

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

16. Теоретичні розробки циклічного розвитку М. Д. Кондратьєва. 

17. Короткі цикли розвитку економіки Дж. Кейнса. 

18. Поняття конкурентоспроможності підприємств у ринковій економіці. 

19. Поняття платоспроможності та ліквідності підприємства. 

20. Характерні риси економічного механізму виникнення кризового стану 

підприємства. 

21. Схема дії механізму виникнення кризового стану підприємства. 

22. Визначення мети антикризового менеджменту. 

23. Поняття конкурентних переваг підприємства. 

24. Життєвий цикл конкурентних переваг підприємства. 

25. Класифікація зовнішніх факторів можливих змін конкурентного статусу 

підприємства. 

26. Класифікація внутрішніх факторів зміни конкурентного статусу 

підприємства. 

27. Організація розробки стратегічного плану підприємства (алгоритм). 

28. Поняття місії, концепції, мети діяльності підприємства. 

29. Поняття соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва. 

30. Сутність, функції та вигоди стратегічного планування. 

31. Вплив стратегії на успіх підприємництва. 

32. Вплив вибору місії на діяльність підприємств різних організаційних форм. 

33. Визначення впливу зовнішніх загроз на діяльність підприємства. 

34. Визначення стратегічних альтернатив у діяльності підприємства. 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=25201


35. Значення стратегічного планування для організації антикризового 

менеджменту. 

36. Поняття та характеристики економічної кон’юнктури. 

37. Характеристика кризи, депресії, пожвавлення, підйому. 

38. Мета і завдання прогнозування економічної кон’юнктури. 

39. Методи прогнозування економічної кон’юнктури у процесі антикризового 

менеджменту. 

40. Концепція контролінгу. 

41. Характеристика оперативного контролінгу. 

42. Характеристика стратегічного контролінгу. 

43. Основні завдання менеджера в умовах кризової ситуації. 

44. Організація експрес-аналізу фінансово-виробничої діяльності підприємства. 

45. Аналіз стану менеджменту на підприємстві. 

46. Завдання антикризового менеджменту. 

47. Основні принципи антикризового менеджменту. 

48. Витрати на антикризові заходи, кількісна оцінка досягнення бажаного 

результату. 

49. Створення інформаційної мережі для подолання кризових явищ. 

50. Функціональні обов’язки менеджерів антикризових груп. 

51. Етапи впровадження заходів антикризового менеджменту. 

52. Механізм сприйняття кризових ситуацій на різних рівнях управління. 

53. Профілактичні (передкризові) заходи фінансово-виробничої діяльності. 

54. Роль і значення інноваційних заходів для подолання кризових явищ. 

55. Роль і значення диверсифікації виробництва як напрям антикризового 

управління. 

56. Роль і значення зовнішнього та внутрішнього моніторингу в системі 

антикризового менеджменту. 

57. Завдання та стиль менеджменту в кризових ситуаціях. 

58. Створення та підготовка спеціалістів і менеджерів антикризових груп. 

59. Інформаційно-аналітична функція антикризових груп. 

65. Психологічна та функціональна підготовка менеджерів антикризових груп. 

 

 Типові задачі курсу розглянуті під час практичних занять, всі вони, без 

виключення, виносяться на іспит 

 


