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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є відносини неспроможності суб'єктів господарювання у 

кризовому стані і організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: визначити сутність, місце, роль, основні види кризових явищ та 

стадії розвитку кризи підприємства, розкрити методичні підходи до розробки «правил ефективної 

поведінки» за умов кризового стану, а також проаналізувати окремі шляхи запобігання та 

подолання кризи в зарубіжних і вітчизняних організаціях, що успішно функціонують у різних 

умовах.  

 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: сформувати знання, уміння та навички щодо 

розв’язання проблем: 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); розвиток підприємства на новій основі, якщо кризу вдалось подолати. 

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Дисципліна передує вивченню навчальних дисциплін: «Глобальна економіка», «Організація 

бізнесу в інформаційному середовищі». 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: причини виникнення кризових явищ в економіці та в системі управління; економічний 

механізм виникнення кризового стану на підприємстві; методику діагностики кризових ситуацій 

на підприємстві; основні ознаки готовності підприємства, його менеджерів і персоналу до 

попередження, подолання або мінімізації наслідків кризових явищ; розробку стратегій і підходів 

до розвитку підприємства з урахуванням потенційних кризових явищ; сучасні методи та 

інструментарій управління у кризових умовах; 

б) уміти: провести експрес-діагностику стану підприємства з метою виявлення потенційних 

(латентних) кризових ситуацій та явищ; скласти прогноз перспективи виникнення та розвитку 

кризових ситуацій на підставі експрес-аналізу; визначити основні напрями запобігання, подолання 

та мінімізації наслідків кризових явищ на підприємстві. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Криза в системі державного управління. 

Тема 2. Причини виникнення кризи підприємств України та форми її проявлення. 

Тема 3. Прояви кризи на мікрорівні. 

Тема 4. Правове забезпечення антикризового регулювання та антикризового управління 

підприємствами в Україні та за кордоном. 

Тема 5. Методологічні та організаційні основи антикризового управління підприємством. 

Тема 6. Діагностика банкрутства. 

Тема 7. Фінансова санація неспроможних підприємств. 

Тема 8. Стратегія реструктуризації в процесі антикризового управління. 

Тема 9.  Криза управління персоналом та організаційна криза 



Тема 10. Організаційно-економічні заходи антикризового управління підприємством. 

Тема 11. Зарубіжна практика антикризового управління. 

 

Кафедра: економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні/семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: професор, к.е.н. Карпінський Б.А. 
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