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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки 

Навчальна дисципліна АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Обов’язкова компонента ОП (вивчається у 2 

семестрі), залік 

Мова викладання  українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни: ознайомити слухачів курсу 

з основними принципами, прийомами і 

методами антикризового менеджменту на 

підприємстві; надати студентам знання про 

організацію діяльності підприємств в умовах 

кризової ситуації, необхідних для практичної 

управлінської діяльності; сформувати 

професійні компетенції керівника організації 

для забезпечення стабільної діяльності 

організації та її структурних підрозділів і 

розробки антикризової програми при настанні 

кризової ситуації або банкрутства. 

Завдання дисципліни: розкрити сутність 

теоретичних, методологічних, соціально-

економічних критеріїв антикризового 

менеджменту; надати та засвоїти знання з 

основних аспектів теорії управління у 

кризових ситуаціях; ознайомити з основними 

принципами та методами вирішення кризових 

ситуацій, виявлення причин кризового стану 

вітчизняних підприємств та форм його 

прояву; аналіз методологічних основ 

формування стратегії антикризового 

управління підприємством; розроблення 

системи діагностики й запобігання 

банкрутству, а також стратегій виходу з 

кризових ситуацій на підприємствах; 

запровадження особливих форм і методів 

реструктуризації підприємства; обґрунтування 



системи розробки та відбору варіантів 

антикризової стратегії підприємства. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК1 – Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог  

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

ЗК 4 Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети;  

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

СК 1 Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК 4 Здатність до ефективного використання 

та розвитку ресурсів організації; 

СК 9 Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК 10 Здатність до управління організацією 

та її розвитком. 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 1 Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах; 

Р 2 Ідентифікувати проблеми в організації 

та обґрунтовувати методи їх вирішення; 

Р 3 Проектувати ефективні системи 

управління організаціями; 

Р 6 Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних 

умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність; 

Р 12 Вміти делегувати повноваження та 

керівництво організацією (підрозділом). 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під вивчення дисципліни. 

Оцінювання здійснюється за національною 

шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно) та за шкалою ЄКТС, де: 
 

 

 

 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Теоретичні основи управління підприємством у кризовому стані 

Економічний механізм виникнення кризового стану виробничих систем. Місце 

антикризового управління в корпоративній стратегії. Кризовий стан підприємства як 

об’єкт управління. Теоретичне обґрунтовування механізму антикризового управління 

підприємствами. Сутність і класифікація методів антикризового управління. Створення 

системи антикризового управління підприємством. Державне регулювання економічної 

безпеки підприємства. Аналіз нормативно-законодавчої бази. Особливості антикризового 

менеджменту в країнах з розвинутою ринковою економікою. 

 

Тема 2. Діагностика рівня кризового стану підприємства 

Концепція побудови системи діагностики кризового стану підприємства. Оцінка 

фінансових загроз виникнення кризи. Методичні підходи до аналізу результату кризи. 

Методичні підходи до аналізу результату кризи. Дослідження чинників стратегічної кризи 

корпорацій. Контролювання кризи. 

 

Тема 3. Управління ризикозахищеністю підприємства 

Поняття ризику, його особливості в сучасних умовах. Класифікація ризику. Основні 

підходи до процесу управління ризиком при кризі в підприємства. Економічні ризики та 

економічна безпека підприємства. Оцінка схильності системи управління до ризику. 

Методологія та система оцінки показників ризику в стратегічному управлінні 

підприємствами. Шляхи підвищення ефективності управління ризиком у підприємства. 

 

Тема 4. Конкурентоздатність підприємства як основа його ризикозахищеності 

Розвиток концепції стратегічного управління корпораціями. Ключові характеристики 

стану корпорації. Оцінка конкурентоздатності корпорації. Стратегія конкурентної 

боротьби (вибір позицій у конкуренції). Внутрішні індикатори розвитку фінансової 

мікросистеми. Інвестиції як чинник підвищення конкурентоздатності корпорації. Аналіз 

управління операціями. Аналіз людського потенціалу корпорації. Аналіз рівня 



менеджменту в корпорації. Оцінка рівня культури корпорації. Інформаційне забезпечення 

системи конкурентоздатності корпорації. 

 

Тема 5. Проведення організаційних змін як засіб запобігання і подолання криз 

Природа та цілі організаційних змін. Передумови та чинники успішного проведення 

організаційних змін. Управління змінами в системі державної підтримки підприємництва. 

Взаємодія індивіда з групою. Виявлення індивідуальних та групових джерел опору 

змінам. Використання працівників в управлінні для впровадження змін. Переборення 

опору змінам. Управління змінами як засіб подолання кризи в організації. 

 

Тема 6. Стиль управління та лідерство у подоланні криз 

Психологiя стосункiв керiвника i підлеглих. Поняття та загальна характеристика 

керівництва. Теорії лідерства. Стилі управління в подоланні криз та їхня характеристика. 

Психологія відповідальності в антикризовому менеджменті. Організація командної 

роботи. Конфлікти як чинник виникнення, розвитку і ліквідації кризи в організації. 

Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі. 

 

Тема 7. Формування портфеля заходів санації підприємства 

Симптоми та фактори що спричиняють фінансову кризу в підприємстві. Аналіз 

фінансового стану підприємства. Організація системи контролінгу в підприємстві для 

запобігання кризам. Санація та банкрутство як методи антикризового управління 

підприємством. Реалізація методу реструктуризації заборгованості підприємства за 

рахунок внутрішніх фінансових і організаційно-управлінських джерел. Оптимізація 

обсягу діяльності підприємства, який забезпечує результативну санацію. Опрацювання 

стратегічних рішень в антикризовому управлінні підприємством. Реорганізація 

підприємства та форми її проведення. 

 

Тема 8. Стратегія маркетингу як філософія виживання на ринку 

Включення маркетингу до стратегічного управління підприємствами. Ринок та його роль у 

господарському механізмі суспільства та підприємства. Процес планування ринкової 

стратегії підприємства. Вплив кон’юнктури ринку на її опрацювання. Управління 

маркетингом у підприємстві. Стратегії маркетингу. 
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