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ПЕРЕДМОВА 
 

Факторами підвищення економічної ефективності медичної галузі є технічний і 

організаційний розвиток, зовнішньоекономічні, соціальні і природні умови господарської 

діяльності. Удосконалення системи медичної допомоги, організації її господарської 

діяльності передбачає комплекс заходів щодо її раціоналізації, що охоплює науково-

технічний прогрес та науково-технічний рівень надання медичних послуг населенню, 

структуру самої системи і рівень організації виробництва медичних послуг і праці у 

закладах охорони здоров’я (ЗОЗ), господарський механізм і рівень організаційного 

забезпечення фінансового менеджменту.  

До сфери управлінської діяльності входять управління зовнішніми та внутішніми 

економічними зв’язками, соціальним розвитком трудових колективів і використанням 

людського чинника у виробництві медичних послуг, а також фінансової діяльності та 

раціонального використання фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я та всієї 

медичної галузі. 

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту включає сукупність 

внутрішніх структурних служб ЗОЗ, пов’язаних з розробкою і реалізацією управлінських 

рішень щодо окремих напрямків його фінансової діяльності. Система фінансового 

менеджменту є складовою частиною загальної системи управління ЗОЗ, тому його 

організаційне забезпечення повинно відповідати загальній організаційній структурі 

управління. 

Усе вищезазначене посилює вимоги до підготовки медичних фахівців і керівників 

які здатні якісно виконувати завдання зі збереження, зміцнення, профілактики здоров’я. 

Метою семінарських занять є надання здобувачам вищої освіти сучасних знань у 

економічної політики і фінансовому менеджменту в публічному управлінні, акцентуючи 

на визначенні особливостей у медичній галузі та розвинути дослідницкі навики в 

предметній області високого рівня за рахунок їх глибокого розуміння.  

Основними результатами вивчення семінарських знять є  

Знання та розуміння теоретичних та прикладних засад вироблення та аналізу 

економічної політики і фінансів у сфері ОЗ.  

Уміти творчо застосовувати фінансово-економічні знання, виявляючи 

наполегливість у досягненні мети, відповідальність за якість медичного обслуговування і 

розвиток персоналу закладу ОЗ. 

Уміти аналізувати основні напрями реформування фінансування галузі ОЗ в 

Україні; визначати проблеми і оцінювати переваги у період динамічного розвитку, 

можливі загрози на різних рівнях управління у період надзвичайної ситуації. 
Методичні рекомендації з семінарських занять мають певну структуру. Кожна тема 

починається з питань які перевіряють теоретичні знання здобувачів вищої освіти, які 

повинні при підготовці до занять вивчити відповідний теоретичний матеріал по 

конспекту лекцій і рекомендованій літературі. Далі формулюється цілі для конкретної 

теми, що відбивають вміння котрі необхідно придбати та забезпечують керування 

позааудиторною підготовкою студентів до семінарських занять. Теоретичні питання до 

тем допоможуть опанувати зміст, без знання яких неможливо виконати цільові види 

діяльності. У списках літератури та інших матеріалів, що додаються, указані джерела для 

вивчення конкретних тем.  
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Інформаційний обсяг - на вивчення дисциплини відводиться 90 годин 3 кредити 

ЄКТС. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

День 

модуля 
Тема заняття 

Кількість 

годин 
Місце проведення 

1 2 3 4 

1 

Система забезпечення фінансового 

менеджменту. 
4 учбова кімната 

кафедри 

2 
Антикризове фінансове управління у медичному 

закладі 
4 учбова кімната 

кафедри 

Всього 8 

 

 

КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Для визначення рівня успішності виконання завдань на семінарських заняттях 

студентів використовується система комплексної діагностики знань, орієнтована на 

стимулювання систематичної роботи. Запровадження системи передбачає підвищення 

зацікавленості студентів у вивченні навчального матеріалу, дає можливість об’єктивно 

оцінити їх знання.  

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення кожного 

модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за 

результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та 

підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки 

за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з використанням 

прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для відповідної 

дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою 

для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). При 

цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види діяльності 

(усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або комп’ютерний контроль 

тощо). Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Перерахунок у 

бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем. 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного 

їх виконання та захисту. 
Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить 

від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10 балів. Вони додаються до суми балів, 

набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі 

загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 
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ТЕМА 1. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

При формуванні системи забезпечення фінансового менеджменту у межах закладу 

охорони здоров’я важливе значення має вміння організувати і провести інтеграцію його 

у загальну структуру управління медичним підприємством. 

Для цього необхідно оволодіти механізмами що забезпечують координацію дій 

системи фінансового менеджменту з іншими управлінськими системами закладу охорони 

здоров’я і підвищити ефективність контролю за реалізацією прийнятих рішень по 

фінансових аспектах. 
Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту являє собою 

взаємопов’язану сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів медичного 

закладу, які забезпечують розробку і прийняття управлінських рішень щодо окремих 

напрямків його фінансової діяльності і несуть відповідальність за результати цих рішень. 

Загальні принципи формування організаційної системи управління медичним 

закладом передбачає створення двох центрів управління за ієрархічною і функціональною 

ознаками.  

Загальна мета - засвоїти підходи до організації системи забезпечення фінансовим 

менеджментом у закладах охорони здоров’я на всіх рівнях надання медичної допомоги.  
  

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 

Виділити основні теоретичні підходи до 

фінансового менеджменту в медицині  

Визначати поняття фінансовий менеджмент 

Виділити основні форми і способи при 

формуванні організаційного забезпечення 

фінансовим о менеджментом 

Визначати етапи організації фінансового 

менеджменту та його проведення, формулювати 

мету і завдання  

Розпізнавати види даних, статистичної 

звітності, вибіркових досліджень у 

фінансовому менеджменті 

Розробляти план і програму при використанні 

фінансового менеджменту на підприємстві 

 

Для того щоб Ви могли з’ясувати чи відповідає початковій рівень знань-умінь 

необхідному, пропонується виконати наступні завдання:  

Тестові завдання для перевірки вихідного рівня: 
1. Фінансовий менеджмент — це: 
 А поточне та перспективне управління грошовими потоками підприємства; 
 В процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових 

ресурсів суб’єкта господарювання; 
 С стратегічне фінансове управління підприємством 
 D політика управління оборотом фінансових ресурсів підприємства; 

 Е процес регулювання фінансової діяльності підприємства; 
2. Предметом фінансового менеджменту є: 
 А стратегічне та оперативно-тактичне управління фінансами підприємств 

різних організаційно-правових форм та форм власності 
 В стратегічне управління фінансами підприємств різних організаційно-

правових форм 
 С тактичне управління фінансами підприємств різних організаційно-правових 

форм та форм власності 
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 D грошовий обіг підприємства як сукупність економічних процесів, які 

викликають рух вартості та супроводжуються потоком грошових платежів і 

розрахунків 
 Е управління грошовими потоками та їх оптимізація 

3. До функцій фінансового менеджменту як керуючої підсистеми належить 
 А оцінка фінансового стану підприємства 
 В формування ефективних інформаційних систем 
 С управління обсягом, структурою і вартістю капіталу підприємства 

 D управління реальними та фінансовими інвестиціями 
 Е управління фінансовими ризиками 

4. Організація фінансового управління на медичному підприємстві передбачає 
 А фінансова служба функціонує як система функціональних фінансових 

структурних підрозділів 
 В функціональна служба фінансового управління, як правило, не створюється, 

її функції покладаються на власників підприємства, директора і бухгалтерію 
 С функції фінансового управління здійснюють декілька фахівців 
 D створення дво- та трирівневої фінансової служби 
 Е широкий спектр фінансової роботи 

5. Упорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів системи, що визначає поділ 

праці і службових обов’язків між фінансовими підрозділами та працівниками 

апарату управління з підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень - це 
 А фінансова стратегія медичного підприємства 

 В фінансовий менеджмент лікарні  

 С структура фінансового управління 
 D фінансова служба 
 Е фінансовий стан медичного закладу 

6. До системи показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що 

формуються із зовнішніх джерел, відносяться: 

 А нормативно-регулятивні показники 

 В нормативно-планові показники 

 С показники, що характеризують загальний економічний розвиток 

господарського суб’єкта 

 D показники, що характеризують кон’юнктуру фінансового ринку 

 Е показники, що характеризують загальний економічний розвиток країни 

7. Бюджети можуть складатися на 

 А тиждень  

 В мiсяць 

 С рiк 

 D 3–5 рокiв 

 Е 20 років 

8. Фiнансова полiтика щодо окремих аспектів дiяльностi - це форма 

 А прогнозування фiнансової дiяльності  

 В оперативного планування фiнансової дiяльностi 

 С поточного планування фiнансової дiяльностi 

 D визначення мiсiї фiрми 

 Е формування стратегiчних цiлей фiнансової діяльності 

9. Розмістіть наведенi етапи формування фiнансової стратегiї за порядком: 

 А визначення загального перiоду формування фiнансової стратегiї 

 В визначення мiсiї фiрми 

 С формування стратегiчних цiлей фiнансової діяльності; 3)  
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 D розробка фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності 

 Е прогнозування фінансової діяльності 

10. Яке з тверджень неправильне? Цiлi фiнансової стратегiї забезпечують реалiзацiю 

загальної стратегiї економiчного розвитку пiдприємства за умови: 

 А достатностi капiталу для формування необхiдних активiв 

 В фiнансових iнновацiй 

 С вiдсутностi заборгованостi перед бюджетом за податками 

 D прийнятного рiвня ризикiв 

 Е прогнозування фiнансової дiяльності 
 

Джерела інформації, для поповнення вихідного рівня: 

Основні: 

1. Александрова С. А. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» 

Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

2015. 83с.  

2. Фінансовий менеджмент : підручник / за заг. ред. Т. А. Говорушко. Львів 

«Магнолія 2006». 2014. 344 с. 

3. Фінансовий менеджмент : підручник / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, О. М. 

Віленчук [та ін.]. Житомир : ЖНАЕУ. 2018. 320 с. 

Додаткові: 

1. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / за заг. ред. В.М. Бороноса. 

Суми: Вид-во СумДУ. 2012. 539 с. Режим доступу: 

http://fin.fem.sumdu.edu.ua/uk/finman2012.html 

2. Горачук В. В. Організація соціологічних опитувань пацієнтів, їх 

представників і медичного персоналу в закладах охорони здоров’я : методичні 

рекомендації. К. : МОЗ України, 2012. 23 с. 

 
ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Перелік теоретичних питань, на підставі яких можливо виконання цільових видів 

діяльності: 

1. Еволюція фінансового менеджменту, його сутність та мета 

2. Визначте основні завдання, функції та механізм фінансового менеджменту 

3. Визначте сутність фінансування та складові капіталу підприємства 

4. Формування та управління складовими власного капіталу 

5. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту 

6. Сутність грошового потоку, критерії класифікації та види грошових потоків 

7. Управління грошовими потоками підприємства 

8. Аналіз грошових потоків підприємства 

9. Назвіть і охарактеризуйте сутність, завдання і методи фінансового планування 

10. Види фінансового планування 

11. Сутність та класифікація витрат 

12. Дайте характеристику методичним аспектам організації управління витратами 

13. Факторний аналіз і оцінка ефективності формування витрат підприємства 

14. Управління витратами на основі методики „директ-костінг” 

15. Бюджетування як інструмент оперативного планування діяльності підприємства 

16. Операційні та фінансові бюджети підприємства, послідовність їх складання 

 

Джерела інформації 

Основні: 
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1. Лекційний курс кафедри 

2. Александрова С. А. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» 

Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

2015. 83с.  

3. Фінансовий менеджмент : підручник / за заг. ред. Т. А. Говорушко. Львів 

«Магнолія 2006». 2014. 344 с. 

4. Фінансовий менеджмент : підручник / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, О. М. 

Віленчук [та ін.]. Житомир : ЖНАЕУ. 2018. 320 с. 

Додаткові: 

1. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / за заг. ред. В.М. Бороноса. 

Суми: Вид-во СумДУ. 2012. 539 с. Режим доступу: 

http://fin.fem.sumdu.edu.ua/uk/finman2012.html 

2. Горачук В. В. Організація соціологічних опитувань пацієнтів, їх 

представників і медичного персоналу в закладах охорони здоров’я : методичні 

рекомендації. К. : МОЗ України, 2012. 23 с. 

 
Для того, щоб Ви змогли з’ясувати, чи були засвоєні конкретні цілі, пропонується 

виконати наступні завдання:  
 

Тестові завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання: 
 

1. Із перелічених планів не належить до поточних:  

 А план доходів від фінансової дiяльностi 

 В план надходження i витрачання грошових коштів 

 С план податкових платежiв  

 D план формування i використання фiнансових ресурсiв. 

2. 
Розробка плану формування i використання фiнансових ресурсiв є таким 

етапом поточного фінансового планування:  

 А першим  

 В другим 

 С передостаннiм 

 D останнiм 

3. Метод «гнучкого бюджету» передбачає:  

 А встановлення витрат у жорстко фiксованих сумах;  

 
В формування роздiлу надходжень коштiв з резервом фiнансових 

ресурсiв на випадок непередбачених витрат;  

 
С 3складення хронологiчного графiка надходжень i витрат 

грошових коштiв;. 

 

D встановлення витрат не в жорстко фiксованих сумах, а у виглядi 

нормативу витрат, “прив’язаних” до вiдповiдних показникiв 

дiяльностi 

4. Основні методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів - це:  

 А період окупності; індекс рентабельності; індекс дохідності  

 
В коефіцієнт інвестування; коефіцієнт співвідношення власних і 

залучених коштів; коефіцієнт фінансової незалежності 

 
С коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт інвестування 

коефіцієнт маневрування власними коштам 

5. Відокремте визначення чистих інвестицій підприємства:  
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А сума чистих інвестицій підприємства визначається шляхом 

зменшення суми валових інвестицій підприємства на суму 

амортизаційних відрахувань 

 

В сума чистих інвестицій підприємства визначається у вигляді 

різниці між сумою амортизаційних відрахувань і сумою валових 

інвестицій підприємства 

 

С сума чистих інвестицій підприємства визначається шляхом 

зменшення амортизаційних відрахувань на суму інвестиційного 

проекту 

6. Основними формами фінансового інвестування є:  

 

А направлення чистого прибутку на розвиток виробництва; 

вкладання капіталу в оборотні активи підприємства; вкладання 

капіталу на соціальний розвиток підприємства;  

 

В вкладання капіталу у статутні фонди спільних підприємств; 

вкладання капіталу на депозитні рахунки; вкладання капіталу у 

придбання цінних паперів;  

 
С переведення дебіторської заборгованості у грошові кошти; 

реінвестування чистого прибутку і придбання цінних паперів 

7. Система управління ризиками включає такі блоки завдань:  

 А ідентифікація ризиків 

 В створення системи раннього попередження та реагування 

 С оцінка ризиків 

 D бенчмаркінг 

 Е нейтралізація ризиків 

8. До основних інструментів нейтралізації фінансових ризиків належать:  

 А формування резервів 

 В франчайзинг 

 С страхування ризиків з допомогою страхових компаній. 

 D диверсифікація ризиків  

 Е хеджування 

9. Фiнансова полiтика за окремими аспектами дiяльностi - це форма:  

 А прогнозування фiнансової дiяльностi 

 В поточного планування фiнансової дiяльностi 

 С оперативного планування фiнансової дiяльностi 

10. До основних фінансових інструментів хеджування ризиків належать:  

 А форвардні та ф’ючерсні контракти 

 В диверсифікація вкладень 

 С опціони 

 D поручництво 

 Е операції на кшталт “своп” 

 

ТЕМА 2. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ У МЕДИЧНОМУ 

ЗАКЛАДІ 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Враховуючи сучасний кризовий стан, охорона здоров’я особливо потребує 

втручання держави в ринкові відносини, що виникають у сфері. У зв’язку з 

недосконалістю державного антикризового управління медичною галуззю стоїть мета в 

зміні змісту основних функцій державних органів, що реалізуються в процесі 
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антикризового управління. Роль держави в регулюванні сфери охорони здоров’я особливо 

сильно відбивається на здійсненні заходів, спрямованих на модернізацію галузі. 

Головною метою державного антикризового управління медичною галуззю мають 

бути: удосконалення організації фінансування галузі, підвищення якості та ефективності 

медичної допомоги, збереження та поліпшення здоров’я населення.  

Загальна мета - засвоїти підходи до організації системи забезпечення 

антикризового управління у закладах охорони здоров’я на всіх рівнях надання медичної 

допомоги.  
 

Конкретні цілі Вихідний рівень знан-вмінь 

Вміти: 

Виділити основні підходи до антикризового 

менеджменту в управлінн ЗОЗ  

Визначати поняття антикризовий менеджмент 

Виділити основні форми і способи при 

формуванні забезпечення антикризового 

управління фінансовим менеджментом 

Визначати етапи організації антикризового 

фінансового менеджменту та його проведення, 

формулювати мету і завдання  

Розпізнавати види даних, статистичної 

звітності, вибіркових досліджень у 

антикризовому фінансовому менеджменті 

Розробляти план і програму при використанні 

антикризового фінансового менеджменту на 

підприємстві 
 

Для того щоб Ви могли з’ясувати чи відповідає початковій рівень знань-умінь 

необхідному, пропонується виконати наступні завдання:  

Тестові завдання для перевірки вихідного рівня: 
1. До основних інструментів нейтралізації фінансових ризиків належать:  

 А формування резервів 

 В франчайзинг 

 С страхування ризиків з допомогою страхових компаній 

 D диверсифікація ризиків 

 Е хеджування 

2. Основними функціями фінансового менеджменту є:  

 А дослідження зовнішнього економічного середовища та прогнозування 

кон’юнктури ринку 

 В моніторинг та контроль фінансового стану підприємства 

 С аналіз фінансового стану підприємства  

 D прийняття інвестиційних рішень  

 Е взаємодія з різноманітними фінансовими інститутами 

3. До функцій фінансового менеджменту як керуючої підсистеми належить 

 А оцінка фінансового стану підприємства 

 В формування ефективних інформаційних систем 

 С управління обсягом, структурою і вартістю капіталу підприєства 

 D управління реальними та фінансовими інвестиціями 

 Е управління фінансовими ризиками 

4. Організація фінансового управління на медичному підприємстві передбачає 

 А фінансова служба функціонує як система функціональних фінансових 

структурних підрозділів 

 В функціональна служба фінансового управління, як правило, не створюється, 

її функції покладаються на власників підприємства, директора і бухгалтерію 

 С функції фінансового управління здійснюють декілька фахівців 

 D створення дво- та трирівневої фінансової служби 

 Е широкий спектр фінансової роботи 

5. Необхідними умовами функціонування фінансового менеджменту є:  
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 А підприємницька діяльність 

 В самофінансування 

 С ринок праці 

 D ринкове ціноутворення  та ринок капіталів 

 Е державне регулювання підприємницької діяльності або дерегулювання. 

6. До системи показників інформаційного забезпечення фінансового 

менеджменту, що формуються із зовнішніх джерел, відносяться: 

 А нормативно-регулятивні показники 

 В нормативно-планові показники 

 С показники, що характеризують загальний економічний розвиток 

господарського суб’єкта 

 D показники, що характеризують кон’юнктуру фінансового ринку 

 Е показники, що характеризують загальний економічний розвиток країни 

7. Традиційні функції фінансового менеджменту - це:  

 А мотивація 

 В контроль 

 С департаментизація  

 D координація 

 Е оптимізація 

8. Фiнансова полiтика щодо окремих аспектів дiяльностi - це форма 

 А прогнозування фiнансової дiяльності  

 В оперативного планування фiнансової дiяльностi 

 С поточного планування фiнансової дiяльностi 

 D визначення мiсiї фiрми 

 Е формування стратегiчних цiлей фiнансової діяльності 

9. За структурою відносин у соціально-економічній системі і диференціацією її 

розвитку виділяють групи криз:  

 А керовані, некеровані, часткові, системні 

 В природні, громадські, екологічні 

 С економічні, соціальні, організаційні, психологічні, технологічні 

 D всі вище перераховані 

10. Криза – це:  

 А можливість виникнення збитку, вимірюваного в грошовому виразі 

 В крайнє загострення протиріч у соціально-економічній системі (організації), 

що загрожує її життєстійкості в навколишньому середовищі 

 С яскраво виражена невизначеність у неоднозначності протікання реальних 

економічних процесів, у різноманітті перетворення можливостей на 

дійсність, в існуванні безлічі (як правило, нескінченних) станів, у яких об'єкт, 

що розглядається в динаміці, може знаходитися в майбутній момент часу. 
 

Джерела інформації, для поповнення вихідного рівня: 

Основні: 

1. Александрова С. А. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» 

Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

2015. 83с.  

2. Фінансовий менеджмент : підручник / за заг. ред. Т. А. Говорушко. Львів 

«Магнолія 2006». 2014. 344 с. 

3. Фінансовий менеджмент : підручник / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, О. М. 

Віленчук [та ін.]. Житомир : ЖНАЕУ. 2018. 320 с. 

Додаткові: 
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1. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / за заг. ред. В.М. Бороноса. 

Суми: Вид-во СумДУ. 2012. 539 с. Режим доступу: 

http://fin.fem.sumdu.edu.ua/uk/finman2012.html 

2. Горачук В. В. Організація соціологічних опитувань пацієнтів, їх представників і 

медичного персоналу в закладах охорони здоров’я : методичні рекомендації. К. : МОЗ 

України, 2012. 23 с. 

3. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. для вищих 

навч. закл. К. : ЦУЛ.  2003. 504 с 

4. Рудік О. Р. Методичне забезпечення антикризової діагностики вітчизняних 

підприємств. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2007. Вип. 18. С. 236-240. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuzt_2007_18_53. 

 
ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Перелік теоретичних питань, на підставі яких можливо виконання цільових видів 

діяльності: 

1. Взаємозв'язок технічних та економічних кризових явищ.  

2. Концепція життєвого циклу підприємства.  

3. Циклічність розвитку підприємства. 

4. Причини виникнення криз на етапах життєвого циклу підприємства.  

5. Поняття стійкості і її види.  

6. Стійкість підприємства і кризи.  

7. Можливість криз і антикризове управління  

8. Державні цикли і кризи.  

9. Державне регулювання кризовими явищами.  

10. Вплив макроекономічних проблем на підприємства.  

11. Попередження кризових ситуацій на економічно і соціально значущих 

підприємствах.  

12. Державне регулювання процесів санації економіки.  

13. Сутність діагностики кризи розвитку підприємства.  

14. Завдання діагностики кризи розвитку підприємства.  

15. Інформаційне забезпечення діагностики кризового процесу.  

16. Методичне забезпечення діагностики кризового процесу.  

17. Інноваційно-інвестиційна політика в системі антикризового управління.  

18. Інновації і механізми підвищення антикризової стійкості.  

19. Управління маркетинговою стратегією в період фінансового оздоровлення 

підприємства.  

20. Сутність формування кадрового антикризового потенціалу на підприємстві.  

21. Система антикризового управління персоналом.  
22. Технологія антикризового управління 
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1. Лекційний курс кафедри 
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Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 
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«Магнолія 2006». 2014. 344 с. 

4. Фінансовий менеджмент : підручник / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, О. М. 

Віленчук [та ін.]. Житомир : ЖНАЕУ. 2018. 320 с. 

Додаткові: 

3. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / за заг. ред. В.М. Бороноса. 

Суми: Вид-во СумДУ. 2012. 539 с. Режим доступу: 

http://fin.fem.sumdu.edu.ua/uk/finman2012.html 

4. Горачук В. В. Організація соціологічних опитувань пацієнтів, їх 

представників і медичного персоналу в закладах охорони здоров’я : методичні 

рекомендації. К. : МОЗ України, 2012. 23 с. 

 
Для того, щоб Ви змогли з’ясувати, чи були засвоєні конкретні цілі, пропонується 

виконати наступні завдання:  
 

Тестові завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання: 
 

1. 
Не тільки збіг несприятливих факторів, а й загальна тенденція, притаманна 

суб’єктам, що функціонують у ринковій економіці – це:  

 А кризовий стан підприємства 

 В кризова ситуація 

 С кризове явище 

 D катастрофа 

2. До типових рис ризику в менеджменті належить:  

 А неправомірність 

 В безальтернативність 

 С суперечливість 

 D визначеність 

3. В економічному розвитку за масштабами виділяють наступні кризи:  

 А індивідуальні 

 В ізольовані 

 С випадкові 

 D кумулятивні 

4. Основні методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів - це:  

 А період окупності; індекс рентабельності; індекс дохідності  

 
В коефіцієнт інвестування; коефіцієнт співвідношення власних і 

залучених коштів; коефіцієнт фінансової незалежності 

 
С коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт інвестування 

коефіцієнт маневрування власними коштам 

5. Криза – це:  

 
А можливість виникнення збитку, вимірюваного в грошовому 

виразі 

 

В крайнє загострення протиріч у соціально-економічній системі 

(організації), що загрожує її життєстійкості в навколишньому 

середовищі 

 

С яскраво виражена невизначеність у неоднозначності протікання 

реальних економічних процесів, у різноманітті перетворення 

можливостей на дійсність, в існуванні безлічі (як правило, 

нескінченних) станів, у яких об'єкт, що розглядається в динаміці, 

може знаходитися в майбутній момент часу 

6. На етапі «Початок кризи підприємства» необхідно:  
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 А розробити бізнес-план розвитку підприємства на перспективу 

 
В провести оперативний ситуаційний аналіз, перебудувати 

стратегію і поставити нові завдання 

 
С провести оперативне реструктурування підприємства з метою 

забезпечення його виживання на короткий термін 

 D вибрати реорганізаційні або ліквідаційні процедури 

7. Система управління ризиками включає такі блоки завдань:  

 А ідентифікація ризиків 

 В створення системи раннього попередження та реагування 

 С оцінка ризиків 

 D бенчмаркінг 

 Е нейтралізація ризиків 

8. До основних інструментів нейтралізації фінансових ризиків належать:  

 А формування резервів 

 В франчайзинг 

 С страхування ризиків з допомогою страхових компаній. 

 D диверсифікація ризиків  

 Е хеджування 

9. 
Криза, що охоплює певну підсистему підприємства, а її результати значною 

мірою відбиваються на роботі всього підприємства - це: 

 А стратегічна криза 

 В локальна криза 

 С криза результату  

 D системна криза 

10. До основних фінансових інструментів хеджування ризиків належать:  

 А форвардні та ф’ючерсні контракти 

 В диверсифікація вкладень 

 С опціони 

 D поручництво 

 Е операції на кшталт «своп» 
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