
  



1. Опис навчальної дисципліни 

 

АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА 

ПІДПРИЄМСТВ 
(назва) 

 
Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітньо-наукова програма Економіка підприємств та галузей національного 

господарства 

Освітній рівень Третій (освітньо-науковий) 

Освітній ступінь Доктор філософії 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид вибіркова 

Загальна кількість годин 150 

Кількість кредитів ECTS 5 

Форма контролю екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форми навчання 

 

 Денна, вечірня форма 

навчання 

Заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс) 1 1 

Семестр  2 2 

Лекційні заняття 20 20 

Практичні, семінарські 

заняття 

30 30 

Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота 100 100 

Індивідуальні завдання   

Кількість тижневих 

аудиторних годин для 

денної форми навчання 

5  

 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Антикризове фінансове управління та фінансова безпека 

підприємств» є оволодіння теоретичними знаннями та отримання практичних навичок стосовно 

визначення сутності фінансової кризи підприємства, методичних підходів до розробки «правил 

ефективної поведінки» підприємств за умов кризового стану, аналізу шляхів запобігання і подолання 

кризи у зарубіжних і вітчизняних підприємствах. 

Завданнями навчальної дисципліни є: 

- набуття умінь та практичних навичок щодо розв’язання проблем: розпізнавання 

кризових явищ; прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їхнього впливу на результати 

діяльності підприємства; визначення можливостей запобігання кризі або її пом’якшення; 

забезпечення функціонування підприємства в умовах криз; стабілізація діяльності окремих підсистем 

підприємства для подолання проявів його системної кризи; ліквідація наслідків кризи або ліквідація 

підприємства; розвиток підприємства на новій основі, після подолання кризи. 

Предметом дисципліни «Антикризове фінансове управління та фінансова безпека 

підприємств» є система загальних принципів і підходів, що пов’язані із  науковою та практичною 

діяльністю суб’єктів господарювання при кризовому стані та організаційно-економічний механізм 

антикризового управління підприємством. 

Дисципліна «Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств» має 

міждисциплінарний характер. Вона в межах ОНП інтегрує відповідно до свого предмету знання з 

дисциплін: «Економетричне моделювання наукових бізнес-проєктів», «Методологія наукового 

дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи» тощо. 

Дисципліна «Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств» є 

вибірковим освітнім компонентом освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Антикризове фінансове управління та 

фінансова безпека підприємств» здобувач повинен знати:  

 причини виникнення кризових явищ в економіці;  

 економічний механізм виникнення кризового стану на підприємстві; 

 методику діагностики кризових ситуацій на підприємстві;  

 ознаки готовності підприємства до попередження, подолання або мінімізації 

наслідків кризових явищ;  

 сучасні методи та інструментарій управління у кризових умовах. 

По закінченню вивчення дисципліни здобувач повинен вміти: 

 проводити експрес-діагностику стану підприємства;  

 складати прогноз перспективи виникнення та розвитку кризових ситуацій 

підприємства на підставі експрес-аналізу;  

 визначати основні напрями запобігання, подолання та мінімізації наслідків 

кризових явищ на підприємстві; 

 розробляти стратегію розвитку підприємства. 

Основними організаційними формами дисципліни «Антикризове фінансове управління 

та фінансова безпека підприємств» є: лекції, практичні, самостійна робота, виконання 

індивідуальних завдань та контрольні заходи (поточний та підсумковий контроль). 

Набуття компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Здатність до генерування нових ідей та прийняття обґрунтованих рішень для 

досягнення поставлених цілей. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК 1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання в економіці та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть 

бути опубліковані у провідних наукових виданнях з економіки і суміжних галузей. 



СК 5. Здатність формулювати наукову проблему, розробляти робочі гіпотези, визначати 

актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети, оцінювати 

необхідні ресурси та час для реалізації, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та професійної практики. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1 Мати сучасні глибокі теоретичні знання з економіки, соціально-економічних 

систем і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення 

фундаментальних і прикладних досліджень на рівні світових досягнень з відповідного 

напряму. 

ПРН 3 Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування 

висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних 

досліджень (опитувань, спостережень) і математичного та/або комп’ютерного моделювання, 

наявні літературні дані. 

ПРН 5 Пропонувати нові рішення, розробляти та реалізовувати наукові та/або 

інноваційні проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне 

знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі проблеми фундаментальної 

економічної науки з врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів, 

лідерства, автономності та відповідальності. 

 

 

  



2. Програма та структура навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Кризи підприємства, сутність і завдання фінансового антикризового 

управління підприємством. 

Економічний зміст кризи підприємства та класифікація її основних ознак. Відновлення 

життєздатності за рахунок внутрішніх та зовнішніх управлінських дій Класифікація кризи на 

рівні підприємства. Види кризи на різних етапах циклічної динаміки підприємства. Фактори, 

що зумовлюють різні види кризи. Зовнішні та внутрішні загрози появи криз. Економічна 

сутність антикризового фінансового управління. Обʼєкт антикризового фінансового 

управління. Цілі фінансового антикризового управління. Функції антикризового фінансового 

управління. Стратегії фінансового антикризового управління та напрями щодо їх реалізації. 

 

Тема 2. Концептуальні положення діагностики  кризи розвитку підприємства. 

Сутність діагностики. Завдання діагностики розвитку підприємства. Вимоги до 

діагностування.  Завдання фінансової діагностики. Типи діагнозу. Напрями діагностування 

кризи. Методичне забезпечення діагностики кризи розвитку підприємства. Методичні підходи 

до проведення діагностики кризи розвитку підприємства. Особливості аналізу фінансово-

господарської діяльності в залежності від фази прояву кризи. Фази течії кризи – передкризова, 

збурення, розгін, апогей, повернення, заспокоєння, післякризова. Основні призначення 

діагностики як висхідного етапу фінансового антикризового управління. Види діагностики 

кризи. Модель процесу діагностики кризи розвитку підприємства. Етапи проведення 

діагностики кризового стану підприємства.  

 

Тема 3. Методичне забезпечення та практичний інструментарій діагностики 

кризового стану та загрози банкрутства підприємства. 

Криза платопроможності. Класифікація видів платоспроможності. Характеристики 

платоспроможності. Визначення рівня неплатоспроможності та типу банкрутства на підставі 

Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак 

дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. 

Експрес-аналіз фінансового стану підприємства за допомогою методики  У. Бівера. 

Поглиблена оцінка  фінансового стану за допомогою «Методики проведення поглибленого 

аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій». 

Послідовність дій, необхідних для розробки статистичних моделей оцінки вірогідності 

банкрутства. Моделі й системи показників для прогнозування банкрутства: 2-х факторна 

модель прогнозування банкрутства підприємства Е. Альтмана; п’ятифакторна модель 

Е.Альтмана; п’ятифакторну модель оцінки вірогідності банкрутства; модель Спрінгейта; 

модель Таффлера. Порівняльна характеристика моделей прогнозування банкрутства 

підприємства.  

 

Тема 4. Антикризова програма підприємства і формування системи фінансового 

антикризового управління. 

Сутність антикризової програми. Вимоги до антикризової програми та плану 

антикризових заходів. Структура антикризової програми підприємства.  Підходи до вибору 

антикризових заходів. Основні (базові) елементи задачі формування антикризової програми. 

Управління розробкою антикризової програми. Принципи формування антикризової 

програми. Систематизація тактичних методів фінансового антикризового управління. 

Систематизація стратегічних методів антикризового управління. Характеристика  фінансових 

антикризових заходів. Сутність реструктуризації та її форми. Реструктуризація виробництва. 

Реструктуризація активів. Фінансова реструктуризація. Основні заходи реструктуризації. 

 

 



Тема 5. Теоретико-методологічні засади управління фінансовою безпекою 

підприємства. 

 Сутність поняття «фінансова безпека підприємства», її роль та значення у 

функціонуванні підприємства. Ідентифікація та класифікація ризиків та загроз, що виникають 

при діяльності підприємства. Необхідність управління фінансовою безпекою підприємства. 

Існуючі теоретико-методологічні підходи до управління фінансовою безпекою підприємства. 

Етапи управління  та процес оцінювання загроз фінансовій безпеці підприємства. 

 

Тема 6. Оцінка фінансової безпеки підприємства. 

Система показників фінансової безпеки підприємства. Основні загрози фінансовій 

безпеці підприємства та їх оцінка. Підходи до визначення та оцінки загроз фінансовій безпеці 

підприємства. Механізм ідентифікації загроз. Критерії визначення та індикатори визначення 

фінансової безпеки підприємства. Порогові значення індикаторів фінансової безпеки 

підприємства. Екзогенні та ендогенні чинники впливу на фінансову безпеку підприємства.  

 

 

Тема 7. Удосконалення організації фінансовою безпекою підприємств. 

Сутність механізму та призначення управління фінансами підприємства.  Фінансово-

економічний механізм управління фінансовою безпекою підприємства та основні його 

складові. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною 

безпекою підприємства, його кількісні і якісні параметри. Сучасні підходи до визначення 

змісту інформаційно-аналітичного забезпечення управління. Методичні підходи до 

формування стратегії управління фінансовою безпекою підприємства.  

 

Тема 8. Розробка стратегії фінансової безпеки підприємств. 

Діагностика як основний етап формування стратегії управління фінансовою безпекою 

підприємства. Формування концепції стратегічного управління фінансовою безпекою 

підприємства.  Заходи внутрішнього фінансового оздоровлення. Етапи формування стратегії 

управління фінансовою безпекою підприємства Система стратегічних цілей управління 

фінансовою безпекою. Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на рівень фінансової 

безпеки підприємства. Стратегічні альтернативи та вибір стратегії управління фінансовою 

безпекою підприємства. 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

частин і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма вечірня форма 

усь

ого  

у тому числі усь

ого  

у тому числі усь

ого 

у тому числі 

л п с.р. л п с.р. л п с.р. 

Тема 1. Кризи 

підприємства, 

сутність і завдання 

фінансового 

антикризового 

управління 

підприємством 

18 2 4 12 18 2 4 12 18 2 4 12 

Тема 2. 

Концептуальні 

положення 

діагностики кризи 

розвитку 

підприємства 

18 2 4 12 18 2 4 12 18 2 4 12 



Тема 3. Методичне 

забезпечення та 

практичний 

інструментарій 

діагностики 

кризового стану та 

загрози банкрутства 

підприємства 

20 2 4 14 20 2 4 14 20 2 4 14 

Тема 4. 

Антикризова 

програма 

підприємства і 

формування системи 

фінансового 

антикризового 

управління 

18 2 4 12 18 2 4 12 18 2 4 12 

Тема 5.  Теоретико-

методологічні 

засади управління 

фінансовою 

безпекою 

підприємства 

18 2 4 12 18 2 4 12 18 2 4 12 

Тема 6. Оцінка 

фінансової безпеки 

підприємства 

20 4 4 12 20 4 4 12 20 4 4 12 

Тема 7. 

Удосконалення 

організації 

фінансовою 

безпекою 

підприємств 

 

20 4 2 14 20 4 2 14 20 4 2 14 

Тема 8. Розробка 

стратегії фінансової 

безпеки підприємств 

18 2 4 12 18 2 4 12 18 2 4 12 

Усього годин 150 20 30 100 150 20 30 100 15

0 

20 30 100 

 

4. Теми семінарських занять 

(не передбачено навчальним планом) 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Кризи підприємства, сутність і завдання фінансового антикризового 

управління підприємством 

4 

2. Концептуальні положення діагностики кризи розвитку підприємства 4 

3. Методичне забезпечення та практичний інструментарій діагностики 

кризового стану та загрози банкрутства підприємства 

4 

4. Антикризова програма підприємства і формування системи фінансового 

антикризового управління 

4 



5. Теоретико-методологічні засади управління фінансовою безпекою 

підприємства 

4 

6. Оцінка фінансової безпеки підприємства 4 

7. Удосконалення організації фінансовою безпекою підприємств 2 

8. Розробка стратегії фінансової безпеки підприємств 4 

 Разом 30 

 

6.Теми лабораторних занять 

(не передбачено навчальним планом) 

 

7. Контрольні запитання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань 

здобувачів 

Контрольні запитання 

1. Сутність антикризового фінансового управління. 

2. Класифікація кризи на рівні підприємства. 

3. Етапи внутрішнього механізму фінансової стабілізації. 

4. Стратегії антикризового фінансового управління підприємством. 

5. Цілі та функції фінансового антикризового управління. 

6. Фактори, що зумовлюють різні види кризи. 

7. Основні фактори виникнення кризи і банкрутства. 

8. Причини виникнення банкрутства. 

9. Сутність та завдання діагностики кризового стану підприємства. 

10.  Об’єкт діагностики. 

11.  Особливості аналізу фінансово-господарської діяльності в залежності від фази 

прояву кризи. 

12.  Етапи проведення діагностики кризового стану підприємства. 

13.  Види платоспроможності залежно від характеру та інформаційної бази 

дослідження. 

14.  Ідентифікація рівня неплатоспроможності та типу ситуації банкрутства на основі 

державних методик. 

15.  Методики діагностики кризових явищ підприємства. 

16.  Характеристика українських державних методик. 

17.  Розробка статистичних моделей оцінки вірогідності банкрутства. 

18.  Зарубіжні методики прогнозування банкрутства підприємства. 

19.  Переваги і недоліки основних моделей прогнозування банкрутства підприємства. 

20.  Сутність антикризової програми підприємства. 

21.  Концептуальна модель процесу фінансового антикризового управління 

підприємством. 

22.  Прийняття рішення щодо змісту антикризової програми. 

23.  Тактичні методи фінансового антикризового управління. 

24.  Стратегічні методи фінансового антикризового управління. 

25.  Сутність реструктуризації та її види. 

26.  Фінансова реструктуризація. 

27.  Основні заходи реструктуризації. 

28.  Форми усунення неплатоспроможності підприємства. 

29.  Методичні підходи, які залежно від джерел інформації використовуються для 

розрахунку кількісних показників. 

30.  Методологічні принципи формування системи показників-індикаторів кризового 

стану та загрози банкрутства. 

31.  Етапи формування і реалізації політики фінансового антикризового управління 

підприємством. 

32.  Мета та інструментарій фінансового антикризового управління. 



33.  Сутність антикризової програми. 

34.  Проблемні питання економічної безпеки та її стратегічного забезпечення. 

35.  Організаційно-правові засади становлення та розвитку системи фінансової безпеки 

в Україні. 

36.  Загрози фінансовим інтересам корпорації, критерії їх оцінки. 

37.  Класифікація і декомпозиція фінансової безпеки корпорації як об’єкта управління. 

38.  Суть та місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки. 

39.  Критерії оцінки та механізм забезпечення фінансової безпеки корпорації. 

40.  Особливості системи і методів аналізу фінансової безпеки. 

41.  Основні загрози фінансовій безпеці підприємства. 

42.  Підходи до оцінки загроз фінансовій безпеці підприємства. 

43.  Механізм ідентифікації основних загроз. 

44.  Система показників оцінки фінансової безпеки підприємства. 

45.  Сутність індикаторного методу. 

46.  Порогові значення основних індикаторів фінансової безпеки підприємства. 

47.  Екзогенні чинники впливу на фінансову безпеку підприємства. 

48.  Ендогенні чинники впливу на фінансову безпеку підприємства.  

49.  Сутність механізму управління підприємством. 

50.  Процес управління фінансовою безпекою підприємства. 

51.  Структурні елементи фінансово-економічного механізму управління 

підприємством. 

52.  Фінансово-економічний механізм управління фінансовою безпекою підприємства. 

53.  Складові фінансово-економічного механізму управління забезпеченням фінансової 

безпеки підприємства. 

54.  Основні ознаки інформаційного забезпечення управління фінансовою безпекою. 

55.  Підходи до визначення змісту інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління. 

56.  Методичні підходи до формування стратегії управління фінансовою безпекою 

підприємства. 

57.  Сутність  та завдання діагностики фінансової безпеки підприємства 

58.  Порядок побудови системи діагностики фінансової безпеки. 

59.  Обробка внутрішньої та зовнішньої інформації та ранні індикатори кризи. 

60.  Ознаки втрати платоспроможності. 

61.  Фінансові джерела проведення оздоровчих заходів. 

62.  Заходи внутрішнього фінансового оздоровлення. 

63.  Види стратегій управління фінансовою безпекою підприємства. 

 

Тести для визначення рівня засвоєння знань здобувачами 
1. Серед основних ознак кризи на рівні підприємства виділяють такі: 

а) криза відбиває сутність та характер суперечностей, що накопичені в межах 

господарської системи та зовнішнім середовищем; 

б) криза підприємства – це процес (а не явище), що характеризується певною 

тривалістю і відповідно має певні часові межі; 

в) криза є об’єктивним економічним процесом; 

г) істотне порушення або втрата життєздатного стану підприємства відбувається 

внаслідок порушення параметрів життєздатності; 

д) всі варіанти правильні. 

 

2. Залежно від проблематики кризи (сутності суперечностей, що їх обумовлюють) 

прийнято виділяти: 

а) економічні кризи; 

б) організаційні кризи; 



в) технічні кризи; 

г) технологічна криза; 

д) фінансова криза; 

е) соціальні кризи; 

ж) психологічна криза; 

з) всі варіанти правильні. 

 

3. Цілі антикризового управління:  

а) організаційні цілі антикризового управління;  

б) маркетингові цілі антикризового управління спрямовані на виявлення симптомів кризи 

збутової діяльності;  

в) фінансові цілі антикризового управління: підвищення платоспроможності, підвищення 

і запобігання зниженню ліквідності, мінімізація наслідків фінансової кризи;  

г) виробничі цілі антикризового управління; 

д) всі відповіді вірні. 

 

4. Фактори, що зумовлюють стратегічну кризу: 

а) дефіцити в організаційній структурі; 

б) зменшення обороту від реалізації продукції; 

в) надання незабезпечених товарних кредитів; 

г) великий обсяг капіталовкладень із тривалим строком окупності; 

д) збитковість  окремих структурних підрозділів; 

е) неефективна маркетингова політика;  

ж) незадовільна  робота з дебіторами; 

з) неефективна  політика збуту  та  асортиментна політика; 

и) недосконале планування та прогнозування. 

 

5. Фактори, що зумовлюють кризу прибутковості: 

а) великий обсяг капіталовкладень із тривалим строком окупності; 

б) збитковість  окремих структурних підрозділів; 

в) неефективна маркетингова політика;  

г) неефективна  політика збуту  та  асортиментна політика; 

д) недосконале планування та прогнозування; 

е) дефіцити в організаційній структурі; 

ж) зменшення обороту від реалізації продукції; 

з) надання незабезпечених товарних кредитів; 

и) незадовільна  робота з дебіторами. 

 

6. Система управлінських заходів із діагностики, упередження, нейтралізації і подолання 

кризових явищ та причин їх виникнення шляхом своєчасного реагування на зміни, спричинені 

зовнішнім середовищем через уведення в дію антикризових інструментів, що дають змогу 

усунути тимчасові фінансові ускладнення на підприємстві та подолати симптоми банкрутства 

це       .................................... 

 

(У бланку відповідей зазначити вірну відповідь) 

 

7. Діяльність з оцінки стану підприємства з метою визначення проблем його розвитку 

та ймовірності настання кризи називається  ……………………………. 

 

(У бланку відповідей зазначити вірну відповідь) 

 

8. Яка характеритстика відповідає другому типу діагнозу? 



а) встановлює відхилення від норми або патологію; 

б) дає змогу визначити належність досліджуваного об’єкта до конкретного класу, групи, 

сукупності; 

в) дає змогу оцінити вибраний об’єкт як унікальне поєднання ознак; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

9. Які моделі прогнозування банкрутства підприємства характеризуються простотою 

розрахунку, можливістю застосування при проведенні зовнішнього аналізу на основі 

бухгалтерського балансу: 

а) двохфакторна модель Альтмана; 

б) п’ятифакторна модель Альтмана; 

в) модель Тафлера; 

г) модель Ліса; 

д) модель Спрінгейта; 

е) модель Creditmen. 

 

10. Залежно від методики визначення оціночних показників виділяють такі методичні 

підходи:  

а) індексний підхід, який передбачає розрахунок динамічних показників зміни стану об’єкта 

дослідження в часі (темп зростання, темп приросту тощо);  

б) порівняльний аналіз, основою якого є порівняння фактично досягнутого значення 

показника із середньогалузевим або середнім по групі аналогічних підприємств;  

в) агрегатний підхід, суть якого полягає в обчисленні оціночних агрегатів, що розраховуються 

за спеціальними методиками;  

г) динамічний (ретроспективний) аналіз певних показників, що передбачає їх вивчення в 

динаміці; 

д) коефіцієнтний підхід, який передбачає розрахунок та використання різноманітних 

коефіцієнтів (ліквідності, платоспроможності, рентабельності тощо). 

 

11. Внутрішній документ, у якому систематизовано викладається перелік основних заходів, 

що планується здійснити в межах підприємства, його структурних підрозділів та 

функціональних служб для досягнення поставленої мети – виведення підприємства з 

кризового стану називається …………………… 

 

(У бланку відповідей зазначити вірну відповідь) 

 

12. До тактичних методів фінансового антикризового управління відносять: 

а) реінжиніринг; 

б) контролінг; 

в) диверсифікація; 

г) реструктуризація; 

д) злиття; 

е) ліквідація; 

ж) даунсайзинг; 

з) санація. 

 

13. До стратегічних методів фінансового антикризового управління відносять: 

а) ліквідація; 

б) даунсайзинг; 

в) санація; 

г) реінжиніринг; 

д) контролінг; 



е) диверсифікація; 

ж) злиття; 

з) реструктуризація. 

 

14. Реструктуризація пов’язана зі зміною структури і розмірів власного та позичкового 

капіталу, а також зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства, у тому числі з 

реструктуризацією заборгованості, одержанням додаткових кредитів, збільшенням статутного 

фонду, замороженням інвестиційних вкладень називається …………………. 

 

(У бланку відповідей зазначити вірну відповідь) 

 

15. Реструктуризація, яка здійснюється в короткостроковому періоді, якщо підприємство 

не може розраховувати на зовнішні джерела фінансової допомоги і вирішує питання своєї 

ліквідності за рахунок внутрішніх резервів у межах, як правило, санаційної реструктуризації 

називається …………………… 

 

(У бланку відповідей зазначити вірну відповідь) 

 

16. Реструктуризація, яка здійснюється в довгостроковому періоді, базується на 

результатах оперативної реструктуризації і передбачає залучення як внутрішніх, так і 

зовнішніх джерел фінансування в межах адаптаційної та випереджальної реструктуризації 

називається …………………… 

 

(У бланку відповідей зазначити вірну відповідь) 

 

17. У випадку санації без залучення на підприємство додаткових фінансових 

ресурсів санація може набирати таких форм:  

а) зменшення номінального капіталу підприємства (чиста санація);  

б) конверсія власності в борг;  

в) конверсія боргу у власність;  

г) пролонгація строків сплати заборгованості;  

д) самофінансування; 

е) всі відповіді вірні. 

 

18. Для порушення провадження у справі про банкрутство необхідна наявність підстав, 

передбачених законом, а саме:  

а) матеріальних підстав, тобто наявність грошових вимог кредиторів, що підлягають під 

ознаки, зазначені в законодавстві;  

б) юридичні підстави, тобто подача заяви про порушення справи про банкрутство; 

в) фізичні підстави; 

г) всі відповіді правильні; 

д) правильні відповіді а і б. 

 

19. Санація підприємства здійснюється шляхом:  

а) погашення боргів підприємства;   

б) злиття збиткових підприємств з фінансово міцними підприємствами;  

в) переоформлення короткотермінових кредитів у довготермінові;   

г) випуску і розміщення цінних паперів для мобілізації фінансових ресурсів;  

д) продажу майна підприємства-боржника або передачі його в оренду;  

е) перетворення підприємства-боржника в інше підприємство, у тому числі засноване на 

колективній та інших формах власності; 

ж) всі відповіді правильні. 



 

20. Виходячи із правової сутності, класифікувати санацію необхідно за такими 

критеріями:  

а) за критерієм специфіки правового стану чи специфіки діяльності боржника: загальні і 

спеціальні процедури санації;  

б) за критерієм порядку входження у судові процедури: добровільні і примусові процедури 

санації;  

в) за критерієм формалізації порядку здійснення процедур: досудові і судові процедури;  

г) за критерієм заходів, що застосовуються для поновлення платоспроможності боржника; 

д) всі відповіді правильні. 

 

21. Операція щодо рефінансування дебіторської заборгованості по розрахунках з 

покупцями продукції, що здійснюють комерційні банки та спеціалізовані факторингові фірми 

називається …………….. 

 

(У бланку відповідей зазначити вірну відповідь) 

 

22. Операція щодо рефінансування дебіторської заборгованості по комерційному кредиту, 

яка оформлюється шляхом індосаменту перехідного векселя на користь банку називається 

………………………. 

 

(У бланку відповідей зазначити вірну відповідь) 

 

23. Що суб’єкту господарювання з метою підтримання фінансової безпеки доцільно 

здійснити за несприятливої кон’юнктури на товарному ринку? 

а) зменшити обсяг залучених фінансових ресурсів; 

б) збільшити обсяг залучених фінансових ресурсів; 

в) збільшити обсяг власних фінансових ресурсів; 

г) заморозити поточні обсяги залучених та власних коштів до зміни стану ринку. 

 

24. Стан підприємства, який характеризується фінансовою стабільністю і стійкістю, 

забезпеченістю фінансовими ресурсами, збалансованістю фінансових потоків та 

розрахункових відносин, ефективністю фінансово-економічної діяльності, рівнем контролю за 

внутрішніми і зовнішніми ризиками……………. 

 

(У бланку відповідей зазначити вірну відповідь) 

 

25.  До критеріїв, які відображають рівень фінансової безпеки підприємства у межах 

складової «фінансова незалежність» належать: 

а) ліквідність та платоспроможність; 

б) інвестиційна та інноваційна активність; 

в) ресурсо озброєність виробництва; 

г) конкурентоспроможність продукції підприємства. 

 

26. До критеріїв, які відображають рівень фінансової безпеки підприємства у межах 

складової «ефективність функціонування» належать: 

а) ліквідність та платоспроможність; 

б) інвестиційна та інноваційна активність; 

в) витрато місткість виробництва; 

г) ресурсний, науковий і виробничо-технічний потенціал. 

 



27. Встановіть відповідність між рівнями фінансово-економічної безпеки підприємства 

та їх характеристиками: 

 

а) нормальний 1) індикатори фінансово-економічної безпеки підприємства 

перебувають у межах граничних значень 

б) передкризовий 2) усі індикатори фінансово-економічної безпеки підприємства не 

відповідають встановленим нормативам 

в) кризовий 3) якщо хоча б один з індикаторів фінансово-економічної безпеки 

підприємства не відповідає еталонному значенню 

г) критичний 4) якщо більшість індикаторів фінансово-економічної безпеки 

підприємства не відповідає нормативним значенням 

 

28. Показниками-індикаторами рівня фінансової незалежності підприємства є: 

а) відношення дебіторської заборгованості до кредиторської; 

б) фондовіддача основних засобів; 

в) коефіцієнт зносу матеріально – технічної бази; 

г) операційні витрати на одну гривню реалізованої продукції. 

29. Показниками-індикаторами ефективності функціонування підприємства є: 

а) відношення дебіторської заборгованості до кредиторської; 

б) фондовіддача основних засобів; 

в) коефіцієнт оборотності активів; 

г) вірна відповідь б) та в). 

 

30. Ідентифікація загроз для зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, 

їхня оцінка за ймовірністю реалізації та можливими збитками, а також розрахунок 

показників фінансово-економічної безпеки підприємства передбачають виконання такої 

функції управління:  

а) аналізу;  

б) моніторингу;  

в) інформаційного забезпечення; 

 г) контролю. 

 

8. Методи навчання 

Методами навчання є способи спільної діяльності й спілкування викладача і здобувачів 

вищої освіти, що забезпечують вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння 

системою професійних знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, розвиток 

пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців. 

Під час навчального процесу використовуються наступні методи навчання: 

Залежно від джерела знань: словесні (пояснення, бесіда, дискусія, діалог); наочні 

(демонстрація, ілюстрація); практичні (рішення задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності: пояснювально-наочний проблемний виклад; 

частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в навчальній діяльності: 

- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднують словесні, наочні 

і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; методи навчальної роботи під 

керівництвом викладача й методи самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи усного, 

письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і систематичного 

контролю. 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів вищої освіти передбачено застосування таких навчальних технологій: 

- робота в малих групах дає змогу структурувати практично-семінарські заняття за 



формою і змістом, створює можливості для участі кожного здобувача вищої освіти в роботі за 

темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду соціального 

спілкування; 

- семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної 

теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, вміння 

формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів; 

- мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в 

тому, щоб висловити як найбільшу кількість ідей за обмежений проміжок часу, обговорити і 

здійснити їх селекцію; 

- кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності фахівців і передбачає розгляд виробничих, 

управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, 

інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу; 

- презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для подання певних 

досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань, 

інструктажу, демонстрації. 

 

9. Форми контролю 

Відповідно до «Положення про екзамени та заліки у здобувачів вищої освіти ступеня 

доктор філософії в Національному університеті біоресурсів і природокористування України» 

затвердженого вченою радою НУБіП України 24 травня 2017 року, протокол № 11 із 

внесеними змінами Вченою радою НУБіП України 29 травня 2020 р., протокол №10, видами 

контролю знань здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії є поточний контроль, 

проміжна та підсумкова атестації. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувачів вищої освіти до 

виконання конкретної роботи. 

Проміжна атестація проводиться після вивчення програмного матеріалу і має визначити 

рівень знань здобувачів вищої освіти з програмного матеріалу, отриманих під час усіх видів 

занять і самостійної роботи. 

Форми та методи проведення проміжної атестації, засвоєння програмного матеріалу 

розробляються лектором дисципліни і затверджується відповідною кафедрою у вигляді 

тестування, письмової контрольної роботи, що можна оцінити чисельно. 

Засвоєння здобувачем вищої освіти програмного матеріалу вважається успішним, якщо 

рейтингова оцінка його становить не менше, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою. 

Семестрова атестація проводиться у формах семестрового екзамену або семестрового 

заліку з конкретної навчальної дисципліни. 

Семестровий екзамен - це форма підсумкової атестації засвоєння здобувачем вищої 

освіти теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. 

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

аспірантом теоретичного та практичного матеріалу (виконаних ним певних видів робіт на 

практичних, семінарських або лабораторних заняттях та під час самостійної роботи) з 

навчальної дисципліни за семестр. 

Диференційований залік - це форма контролю, що дозволяє оцінити виконання та 

засвоєння аспірантом програми навчальної дисципліни, педагогічної практики. 

Аспіранти зобов’язані складати екзамени і заліки відповідно до вимог навчального плану 

у терміни, передбачені графіком освітнього процесу. 

Зміст екзаменів і заліків визначається робочими програмами дисциплін. 

 

10. Розподіл балів, які отримують здобувачі. 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти відбувається за 100-бальною шкалою і 



переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та заліки у 

здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України», затвердженого Вченою радою НУБіП України від 24.05.2017 

р., протокол №11 із внесеними змінами Вченою радою НУБіП України  від 29 травня 2020 р., 

протокол №10. 

 

Таблиця 1. Співвідношення між рейтингом здобувача вищої освіти і національними 

оцінками 

 

Рейтинг аспіранта, бали 
Оцінка національна за результати складання 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре зараховано 

60-73 задовільно зараховано 

0-59 незадовільно незараховано 

 

Для визначення рейтингу здобувача вищої освіти із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 

балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу з навчальної роботи 

RНР  (до 70 балів):  

R ДИС  = R НР  + R АТ    (2)  

 

11. Методичне забезпечення 

1. Нормативні документи. 

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

3. Інтернет-ресурси 

4. Електронний навчальний курс: «Антикризове фінансове управління та фінансова 

безпека підпиємств»  

5. Давиденко Н.М., Олійник Л.А. Антикризове фінансове управління та фінансова 

безпека підприємств. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхуквання». К., НУБіП України. 2021. 40 с. 

 

12. Рекомендована література 

 

Основна: 

1. Антонова О. В. Оцінка фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі : автореф. 

дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Антонова. Х. : ХДУХТ, 2014. 21 с. 

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

Видавництво Іванченка.І С., 2016. 232 . 

3. Ковалевська А. В. Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління 

підприємством» / А. В. Ковалевська; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 

– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 140 с. 

4. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством : підручник / Л. О. Лігоненко. 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 824 с.  

5. Управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі в умовах невизначеності: 

колективна монографія / За заг. ред. А. С. Крутової Х. : Видавець Іванченко І. С., 2017. 

264 с.    

 

Додаткова література 

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



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

7. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / Т. С. 

Клебанова, О. М. Бондар, О. В. Мозенков та ін.; за ред. О. В. Мозенкова. Харків : ВД 

«ІНЖЕК», 2003. 272 с. 

8. Бігдан І. А., Жилякова О. В. Теоретико-методологічні питання управління фінансовою 

безпекою підприємства / І. А. Бігдан, О. В. Жилякова . Журнал «Регіональна економіка 

та управління».2015. № 4(07). Частина І. С.13-19.  

9. Бігдан І. А., Жилякова О. В., Шевчук І. Л. Фінансова безпека підприємства як об’єкт 

управління / І. А. Бігдан, О. В. Жилякова, І. Л. Шевчук // Perspective questions of economy 

and Management: Collection of scientific articles, Vol, 1 – Publishing house «BREEZE», 

Montreal, Canada, 2015. – Р. 181188 (РИНЦ, Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH). 

10. Близнюк О. П., Іванюта О. М. Управління позиковими ресурсами в системі забезпечення 

фінансової безпеки торговельного підприємства / О. П. Близнюк, О. М. Іванюта // 

Perspective questions of economy and Management: Collection of scientific articles, Vol, 1 – 

Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – Р. 60-65. 

11. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: навч. посібник [для студ. вищ. 

навч. закл.] / В. О. Василенко. – К.: ЦУЛ. – 2013. – 504 с. 

12. Гайдук С. В. Модель відновлення платоспроможності підприємств / С. В. Гайдук. – 

Харків : Екограф, 2004. – 35 с. 

13. Горячківська І. В. Теоретичні підходи до трактування інформаційно-аналітичного 

забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / І. В. Горячківська // 

Вісник Черкаського ун-у. Серія «Економічні науки», 2016. – № 1. – С. 24-31. 

14. Експрес-діагностика фінансового стану підприємства /Борзенко В.І., П’ятак Т.В Вісник 

НТУ „ХПІ‖ . Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і 

ефективність виробництва. –Харків: НТУ „ХПІ‖ . – 2010. – №50. – с.25-29 

15. Лазарева А. П. Стратегія фінансової безпеки підприємства / А. П. Лазарева 

//Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний 

університет; редкол. :В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-

поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету 
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