
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В БІЗНЕСІ  

1. Антикризове управління  

2. Криза 

3. Об'єктивні кризи виникають внаслідок  

4. Проективні кризи виникають внаслідок  

5. Причини кризи можуть бути 

6. Кризові явища за шириною охоплення бувають 

7. Окремі (локальні) кризові явища 

8. Групові (загальні) кризові явища 

9. За причинами виникнення кризові явища бувають 

10. Соціальні кризи виникають 

11. Латентні кризи 

12. До позитивних наслідків кризи відносять 

13. Управління в кризовій ситуації 

14. Закон розвитку полягає у такому 

15. Діагностика 

16. Оцінювання підприємства під час проведення діагностики проводять 

17. Проміжна стадія розвитку кризової ситуації характеризується 

18. Платоспроможність підприємства визначається за допомогою 

19. Коефіцієнт рентабельності капіталу розраховується 

20. Реінжиніринг бізнесу 

21. Життєвий цикл організації складається з 

22. Ситуаційний аналіз підприємства призначений для 

23. Аналіз стратегічної позиції підприємства під час проведення ситуаційного 

аналізу полягає в 

24. Фірми-віоленти – це фірми 

25. Фірми-експлеренти – це фірми 

26. Реструктуризація 

27. Життєвий цикл проекту реструктуризації складається з  

28. Реструктуризація матеріальних активів передбачає 

29. Фаза підготовки реструктуризації складається із 

30. За обов'язковістю проведення реструктуризація буває 

31. За характером трансформаційних процесів реструктуризація поділяється на 

32. До макроекономічних факторів потенційної ефективності реструктуризації 

належать 

33. Комунікації в організації  

34. Діагностика конфлікту 

35. Профілактика конфліктів  

36. Індивідуальний трудовий спір 

37. Класичний цикл суспільного відтворення складається з 

38. Що є крайньою формою соціального протесту 



39. Аналіз організаційної структури під час проведення організаційно-

управлінського аналізу полягає в 

40. Вид ризиків у діяльності промислових підприємств 

41. Пріоритети механізму антикризового управління 

42. Методи діагностики кризи 

43. Розрізняють такі етапи розвитку кризи 

44. До статичної групи належать такі етапи життєвого циклу організації 

45. Порівняльний підхід до оцінювання ринкової вартості власного капіталу 

припускає використання таких методів 

46. До заходів з антикризового управління в сфері виробництва можна віднести 

47. Резерви екстенсивного використання факторів виробництва 

48. Передкризове управління включає такі стратегії 

49. Визначення фактора в антикризовому управлінні  

50. В залежності від місця виникнення кризових факторів їх поділяють 

51. Залежно від часу дії розрізняють 

52. Життєвий цикл підприємства  

53. Для стадії кризи в циклі антикризового управління характерно 

54. Основною метою антикризового управління є 

55. Причина появи кризових явищ є 

56. Для стадії підйому в циклі антикризового управління характерно 

57. Депресія (стагнація)  

58. Кризові явища за шириною охоплення бувають 

59. Функціонування – 

60. Розвиток  

61. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство  

62. Патієнтний циклічний розвиток 

63. Віалентний цикл розвитку 

64. Комутантний цикл розвитку  

65. Леталентний цикл розвитку характеризує 

66. Проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних 

заходів, спрямованих на зміну його структури, системи управління, форм 

власності, організаційно-правових форм, які здатні відновити прибутковість, 

конкурентоспроможність та ефективність виробництва називають  

67. Які ознаки І етапу розвитку кризи підприємства 

68. Які ознаки ІІ етапу розвитку кризи підприємства 

69. Які ознаки ІІІ етапу розвитку кризи підприємства 

70. Головним екзогенним фактором кризи на підприємстві може стати 

71. До екзогенних факторів фінансової кризи на підприємстві відноситься 

72. Серед екзогенних факторів фінансової кризи на підприємстві є 

73. Головним ендогенним фактором кризи на підприємстві виступає 

74. Ендогенним фактором кризи на підприємстві є 

75. Серед ендогенних факторів кризового розвитку є 



76. До головних факторів, що зумовлюють кризу прибутковості на підприємстві, 

слід віднести 

77. Серед джерел кризи прибутковості на підприємстві є 

78. До факторів кризи прибутковості можна віднести  

79. До головних факторів, які зумовлюють кризу ліквідності на підприємстві, слід 

віднести 

80. Серед джерел кризи ліквідності на підприємстві є 

81. До головних факторів, що зумовлюють стратегічну кризу на підприємстві, слід 

віднести  

82. Джерелом, що зумовлює стратегічну кризу на підприємстві, є 

83. Банкрутство  

84. Система раннього попередження та реагування включає 

85. Основні функції контролінгу 

86. Золоте правило балансу вимагає 

87. На обсяги потреби підприємства в інвестиційному капіталі впливає  

88. Фінансова рівновага передбачає 

89. Прихована стадія банкрутства характеризується 

90. Стадія фінансової нестійкості «банкрутство» характеризується 

91. На етапі «Початок кризи підприємства» необхідно 

92. Головний принцип маркетингу  

93. Причина кризи  

94. Кризи ліквідності  

95. Кризи ліквідації  

96. До параметрів кризової ситуації відносять 

97. Закономірні кризи  

98. Раптові кризи  

99. Стратегічні кризи  

100. Кризи прибутковості  

 


