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       задач (5+5 балів) 

Перелік допоміжних матеріалів:  збірник додаткових завдань з 

антикризового менеджменту 

 

 

Орієнтований перелік питань: 

 

1. Назвіть та поясніть основні принципи фінансового прогнозування. 

2. Опишіть сутність, види та інструменти реструктуризації підприємства 

3. Охарактеризуйте джерела фінансування санації та реструктуризації 

підприємства 

4. Поясніть що таке банкрутство?  

5. Дайте визначення понятя  «Фінансова криза» та «Економічна криза» Чим 

вони відрізняються? 

6. Назвіть два підходи до визначення кризи. 

7. Охарактеризуйте поняття «Перешкоди фінансового прогнозування Поясніть 

що таке антикризова програма? 

8. Поясніть поняття «реструктизації» та «санація» . Чим вони відрізняються? 

9. Охарактеризуйте теоретичні та методичні основи антикризового управління 

підприємством 

10. Поясніть поняття «метод Делфі» та напрямки його застосування. 

11. Опишіть організаційно – управлінські методи подолання кризи. 

12. Дайте визначення «Фіктивне банкрутство» та «Банкрутство» 

13. Поясніть що таке соціальна реструктуризація 

14. Охарактеризувати поняття кризи, її головні ознаки та форми прояву.  

15.  Назвіть індикатори діагностики кризи. 

16. Охарактеризуйте банкрутство як процедуру антикризового управління 

17. Поясніть що таке санація як інструмент оздоровлення підприємства 

18. Назвіть етапи розробки концепції антикризового менеджменту 

19.  Охарактеризуйте поняття «Фаза депресії економічної кризи» 



20. Поясніть які можна виділити напрямки реалізації концепції антикризового 

менеджменту 

21. Назвіть чотири основні фази «Економічної кризи» 

22. Поясніть в чому полягає профілактика кризових ситуацій на підприємстві 

23. Охарактеризуйте поняття «Принципи фінансового прогнозування» 

24. Назвіть різновиди стану банкрутства. 

25. Охарактеризуйте поняття «Грошово-кредитна криза» 

26. Опишіть що таке «конкурентне середовище» 

27. Охарактеризуйте які можна виділити основні напрямки щодо усунення 

фінансової кризи 

28.  Опишіть які бувають кризи за сферами впливу 

29.  Дайте визначення поняттю Фінансова криза та Економічна криза.  В чому їх 

відмінність та схожість? 

30.  Поясніть відмінність між поняттями Криза, Фінансова криза,   Економічна 

криза 

31. Поясніть каузальний (причинний) метод прогнозування. 

32. Охарактеризуйте кризи за масштабом охоплення. 

33. Поясніть відмінність між поняттями реструктуризація та санація 

підприємства 

34. Поясніть що передбачає фінансове прогнозування 

35. Охарактеризуйте поняття «Конкурентне середовище» 

36. Поясніть поняття  «Мозкова атака (brainstorming)» 

37. Назвіть основні методологічні прийоми, що використовуються суб’єктивним 

методом прогнозування. 

38. Поясніть в чому полягає мета реструктуризації 

39. Охарактеризуйте поняття «Форми реструктуризації підприємства» 

40. Поясніть в чому полягає діагностика банкрутства 

41.  Опишіть які бувають кризи за масштабами проблематики 

42. Дайте визначення поняттю «економічна криза». 

43. Опишіть дві основні форми реструктуризації та напрямки їх застосування. 

44. Назвіть недоліки такого методу прогнозування як анкетування. 

45. Поясніть поняття «санація» та «реструктизації». В чому їх схожість? 

46. Перелічите та охарактеризуйте основні  етапи протікання кризи. 

47. Поясніть метод екстраполяції та напрямки його застосування. 

48. Охарактеризуйте  «фіктивне банкрутство» та форми його прояву. 

49. Дайте визначення понятя  «Економічна криза» та «Фінансова криза» В чому 

їх схожість? 

50. Назвіть групи активів підприємства залежно від ступеня їх ліквідності, тобто 

від здатності та швидкості перетворення в грошові кошти. 
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