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Нормативна навчальна дисципліна 
 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є проблеми, можливі та реальні фактори кризових 

явищ, які загрожують виникненням кризових ситуацій. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни: формування  у студентів  компетентності  щодо  базових  

принципів,  основних  категорій,  сучасних  концепцій, теоретичних положень і практичних 

методів антикризового управління, визначення сутності, місця, ролі, основних видів 

кризових явищ та стадії розвитку кризи підприємства, розкриття методичних підходів до 

розробки «правил ефективної поведінки» за умов кризового стану, а також аналізування 

шляхів  запобігання  та  подолання  кризи  в  зарубіжних  і  вітчизняних  організаціях,  що  

успішно функціонують в умовах мінливого зовнішнього середовища. 

 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: розпізнавання кризових явищ (симптоми, 

причина, природа, рівень та час впливу); прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та 

їхнього впливу на результати діяльності підприємства; визначення можливостей запобігання 

кризі і/або її пом’якшення; забезпечення функціонування підприємства в умовах криз 

(особливо локальних, а також системної, стратегічної); стабілізація діяльності окремих 

підсистем підприємства для подолання (пом’якшення) проявів системної кризи підприємства 

в цілому для створення можливостей його подальшого розвитку або (якщо антикризові 

заходи не спрацювали) – ліквідації (різними шляхами; ліквідація наслідків кризи і/або 

ліквідація підприємства (зокрема, за процедурою банкрутства) тощо. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 
 

Дисципліна передує вивченню навчальних дисциплін «Стратегічне управління в публічних 

організаціях», «Основи вироблення політики та прийняття рішень», «Діагностика та 

прогнозування розвитку бізнес-структур» та проходженню Виробничої практики. 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: теоретико-методологічні засади антикризового управління діяльністю 

підприємства; основи діагностики кризових явищ на підприємстві; методи та шляхи 

запобігання кризових явищ, стабілізації та виведення підприємства з кризи, ліквідації її 

наслідків; законодавче забезпечення антикризового управління. 

б) уміти: використовувати теоретико-методологічні засади антикризового управління 

діяльністю підприємства; використовувати основи діагностики кризових явищ на 

підприємстві; практично застосовувати методи та шляхи запобігання кризових явищ, 

стабілізації та виведення підприємства з кризи, ліквідації її наслідків; вивчити законодавче 

забезпечення антикризового управління. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Кризові явища в тенденціях макророзвитку. 

Тема 2. Розвиток організацій і необхідність антикризового управління. 

Тема 3.  Загальні засади антикризового управління підприємством. 

Тема 4.  Стратегія і тактика антикризового управління. 

Тема 5.  Діагностика кризових ситуацій. 



Тема 6.  Оцінка бізнесу як окремий вид діагностики. 

Тема 7. 
Законодавче забезпечення антикризового регулювання та антикризового 

управління підприємствами в Україні. 

  

 

 
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки та менеджменту 
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