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Метою дисципліни «Антикризове управління», як складової частини сучасної економіки підприємства, є
формування сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань в галузі антикризового
управління, а саме: системи знань i навичок управління у кризових ситуаціях, розв’язання складних завдань
стратегічного значення в ринкових умовах, організації системи управління, адекватної вимогам сучасної
економіки. При цьому вивчаються природа та основні підходи до дослідження кризових явищ в діяльності
підприємства, основи організації та інструментарій антикризового управління підприємством, методологічні
основи діагностики кризи розвитку підприємства та загрози банкрутства, інструментарій діагностики
наслідків виникнення ситуації банкрутства підприємства, способи оцінки можливостей підприємства по
подоланню кризових явищ, основи розробки антикризової програми підприємства, фінансово-економічні
аспекти обґрунтування окремих антикризових заходів, організація контролю реалізації антикризової
програми.

Завдання дисципліни – засвоєння теоретичних основ управління підприємством в кризових і
передкризових ситуаціях, механізмів виявлення кризи і кризового стану підприємства, практичних методів
оцінки і діагностування кризи та розробки заходів щодо їх нейтралізації, вивчення підходів і методів
антикризового управління з урахуванням передового досвіду, формування навичок щодо фінансово-
економічного обґрунтування окремих антикризових заходів, організації контролю реалізації антикризової
програми.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: – загальні основи антикризового управління підприємством; – закономірності, умови та фактори,

що обумовлюють появу кризових явищ;– характер кризових явищ та економічний механізм виникнення
кризового стану на підприємстві; – основні інструменти діагностики кризи на підприємстві та її глибини; –
сучасні методи і підходи управління в кризових умовах; – правила, принципи розробки антикризової
програми і антикризової стратегії підприємства; – проблеми підприємства, які опинилися в кризовому стані.

вміти: – проводити експрес-діагностику та поглиблену діагностику фінансового стану підприємства з
метою виявлення потенційних (прихованих) і наявних кризових ситуацій та явищ; – опанувати урядові
рішення з питань оцінки ймовірності банкрутства підприємства; – аналізувати наявність та глибину кризового
стану на підприємстві; – визначити основні напрямки подолання кризових явищ на ідприємстві; –
обґрунтовувати складні та непопулярні управлінські рішення задля виходу підприємства із кризи; – обирати
антикризову стратегію та основні інструменти виходу з кризового стану.



ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
• ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій

лідерства.

• ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

• ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

• ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для
обґрунтування управлінських рішень.

• ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування.

• ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності
організації.

• ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.

• ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу
організації.

• ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах
діяльності організації.

• ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

• ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до
нових знань, бути критичним і самокритичним.

• ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.



Загальні компетентності

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні компетентності

СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу
зовнішнього та внутрішнього середовища.

СК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.

СК 4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту,

СК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

СК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

СК 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні
професійних завдань.

СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал
організації.

СК 11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

СК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.

СК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.



Тема 1. Основи теорії циклів і криз

Тема 2. Кризи підприємства і завдання антикризового управління

Тема 3. Сутність та специфіка антикризового управління
підприємством

Тема 4. Стратегічні аспекти антикризового управління підприємством

Тема 5. Концептуальні положення діагностики кризи розвитку
підприємства

Тема 6. Методичне забезпечення та практичний інструментарій
діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства

Тема 7. Діагностика потенціалу виживання підприємства

Тема 8. Антикризова програма підприємства і формування системи
антикризового управління

Тема 9. Контроль за виконанням антикризової програми
підприємства.


