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Предмет навчальної дисципліни  
Методи, прийоми та технології, що дозволяють успішно розв’язувати 

кризові ситуації в бізнесі. 
 

Мета навчальної дисципліни  
Формування знань щодо сучасних модельних та інформаційних 

технологій антикризового управління бізнесом.  

 

Основні завдання  
 вивчення основних методів та технологій виведення бізнесу з 

кризового стану, використання для цього сучасних інформаційних 
систем, 

 уміння оцінювати кризовий стан, розробляти стратегію виходу з 
кризи та впровадження її на підприємстві.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  
підготовки бакалаврів  

Навчальна дисципліна «Технології антикризового та інтелектуального 

управління бізнесом»  взаємопов’язана з такими дисциплінами, як  

«Мікроекономічний аналіз», «Економіка сталого розвитку», «Методологія 

економічних наукових досліджень», «Математичні методи і моделі ринкової 

економіки» та ін. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 механізми виникнення криз;

 класифікацію основних кризових станів, закономірності їх 

розвитку;

 сучасні методи діагностики поточного стану бізнесу;

 основні операції розробки управлінських рішень в кризових 

ситуаціях;



 сучасні інформаційні технології, у тому числі віртуальні, що 

використовуються в антикризовому управлінні підприємством

 особливості антикризового управління в малому бізнесі; 

 

 

б) уміти  

 контролювати процеси та тенденції розвитку організації;

 виявляти кризові ситуації в бізнесі, розробляти стратегії виходу з 

кризи за допомогою передових технологій, методів та прийомів 

антикризового управління; 

 використовувати закордонний та вітчизняний досвід для 

розв’язання кризових ситуацій; 

 знаходити шляхи оптимізації основних процесів в бізнесі; 

 використовувати сучасні інформаційні технології з метою 
виявлення криз та проведення антикризових заходів;   

 використовувати віртуальні технології та системи в антикризовому 
управлінні підприємством. 

 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Номер 

теми 

Назва теми 

Тема 1. Антикризове управління на макрорівні економіки 

Тема 2. Антикризове управління організацією 

Тема 3. Подолання банкрутства підприємств 

Тема 4. Особливості антикризового управління в малому бізнесі 

Тема 5. Сучасні інформаційні технології підтримки антикризового 

управління підприємством 
 
 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри цифрової економіки та бізнес-

аналітики. 
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