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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

«Антикризове управління» – нормативна дисципліна, яка вивчається при підготовці 

магістрів з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Антикризове 

управління стало одним із самих нагальних напрямків діяльності підприємств. Зміст його 

заходів, щодо реалізації досить різноманітний, визначається конкретними умовами 

господарської діяльності на підприємстві. Створюється враження, що єдиним 

обґрунтуванням існування даного терміна є урядові постанови, що визначили створення 

інституту антикризових управляючих. В той же час антикризове управління може і повинно 

знайти своє місце в управлінській теорії і практиці. Необхідно лише коректно визначити 

його відмінність від управління в звичайному режимі.  

Розв’язання цих та інших завдань безпосередньо залежить від рівня професійної 

підготовки менеджерів, рівня їх компетенції, вміння обґрунтовувати та приймати правильні 

управлінські рішення. 

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 та стадій 

розвитку кризових явищ, розкриття методичних підходів до розробки «правил ефективної 

поведінки» за умов кризового стану; аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду 

запобігання та подолання криз.  

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 підприємств, установ, організацій; 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; визначення ваги держави в процесі антикризового управління.  

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

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.  

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент набуде 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв`язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності : 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
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ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні.  

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні 

комунікаційні технології.  

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Фахові компетентності: 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти.  

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших 

організацій публічної сфери.  

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема 

розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного 

управління та адміністрування.  

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях.  

СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення 

національної безпеки України.  

СК07. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, аналітичні 

довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування.  

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних 

систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного 

управління та адміністрування.  

СК11.Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських та 

адміністративних  продуктів, послуг чи процесів.  

СК12. Здатність аналізувати діяльність інституцій державного та корпоративного 

секторів на предмет корупційних дій  

СК13. Здатність до державно-приватного співробітництва в процесах вироблення, 

реалізації та оцінювання публічної політики в площині перетину сфер управління, 

економіки, публічної діяльності. 

Програмні результати навчання 

студент повинен знати: 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень.  

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти 

проекти нормативно-правових актів для їх усунення.  

ПРН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й 

нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної 

компетенції.  

ПРН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проектами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 

міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-

організаційних структур. 

уміти:  

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 
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управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм.  

ПРН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери 

та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.  

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного 

управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, 

вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його 

результатів, формулювання обґрунтованих висновків.  

ПРН13.  Уміти аналізувати політику та організаційні форми залучення громадськості 

до процесів ефективного урядування, уміння організовувати моніторинг діяльності публічної 

організації, формувати систему показників та критеріїв, здійснювати їх ідентифікацію. 

ПРН14. Розробляти систему заходів інституційного характеру, спрямовану на 

підвищення ефективності залучення приватних партнерів до будівництва і експлуатації 

інфраструктурних проектів та залучення інвестицій, як  одним із пріоритетних напрямків 

діяльності громад, розвиток державно-приватної співпраці. 

 

 Опанування навчальної дисципліни повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 

Форма контролю: поточний контроль, екзамен 

 

РОЗДІЛ 2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Опис предмета навчальної дисципліни «Антикризове управління» 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та назва галузі знань 

28  «Публічне управління та адміністрування» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 

Цикл навчального плану 

нормативна дисципліна професійної підготовки за 

спеціальністю 

Курс: 1, Семестр: 2 

Спеціальність 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин за 

ОПП 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції 

Семіна

рські/ 

практи

чні 

Самостійна робота/ 

ІНДЗ 

  281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

3 90 48 32 16 52/8 

 Публічне 

адміністрування та 

управління бізнесом 

Кількість  

тижневих 

годин 

Кількість змістових 

модулів 
Вид контролю 

1,5 9 ПК, екзамен 

Методи навчання 
Он-лайн лекції, практичні заняття, самостійна робота, робота в групах, Інтернеті, 

розв’язування ситуаційних вправ та творчих завдань тощо 
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РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Антикризове управління» 

 

Тема 1. Теоретичні основи антикризового управління. 

Тема 2. Аналіз факторів впливаючих на діяльність підприємства 

Тема 3. Особливість антикризового управління підприємством  

Тема 4. Методи прийняття управлінських рішень при антикризовому управлінні  

Тема 5. Концептуальні положення діагностики кризи  

Тема 6. Стратегічні аспекти антикризового управління. 

Тема 7. Діагностика потенціалу виживання підприємства  

Тема 8. Антикризова програма та формування системи антикризового управління  

Тема 9. Антикризове управління: механізм держави та технології бізнесу. 

 

РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1 

Теоретичні основи антикризового управління 

Основи теорії циклів і криз. Криза: 1) різкий крутий перелом у чому-небудь, важкий перехідний 

стан; 2) гостре утруднення з чим-небудь; важке положення. Криза як крайнє загострення протиріч у соціально-

економічній системі, що загрожує її життєстійкості в навколишнім середовищі; це переломний етап у 

функціонуванні будь-якої системи, у процесі якої вона піддається впливу ззовні і зсередини, що вимагає якісно 

нового реагування з її боку. 

Поняття циклів і криз на макрорівні та макрорівні. Сутність економічного циклу. 

Види циклів та їх специфіка. Цикли Кондратьєва чи довгохвильові цикли. Цикли Коваля. Цикли Жугляра. 

Цикли Кітчіна. Часткові господарські цикли. 

 Тема 2 

Аналіз факторів впливаючих на діяльність підприємства 

Фінансово-економічні кризи на підприємстві. Основні типи криз збиткових підприємств: збуту; 

витрат; фінансова; менеджменту. Аналіз зовнішнього середовища підприємства. Послідовність і 

результати аналізу зовнішнього середовища. Роль персоналу в системі антикризового управління 

підприємством. При управлінні персоналом підприємства в кризових умовах відбуваються процеси: 

питання стратегії і контролю за її впровадженням залишаються за корпоративним центром; розробка 

програм, а також впровадження конкретних заходів зміщаються на рівень самостійних 

децентралізованих підрозділів підприємства. Використання інноваційного потенціалу при фінансовому 

оздоровленні підприємства  Бізнес-планування неплатоспроможного підприємства 

Тема 3 

Особливість антикризового управління підприємством 

Економічний механізм виникнення кризового стану підприємства. Зовнішні 

фактори як причинами кризового стану підприємств практично усіх галузей та 

секторів економіки. Головна проблема управління всередині організації, підприємства 

- адекватність стимулів і форм взаємодії параметрів об’єкта і суб’єкта управління 

умовам і методам розв’язання завдань виробництва, його ефективності. 

Особливості: нестаціонарність (мінливість) окремих параметрів системи і 

стохастичність (імовірність) її поведінки; унікальність і непередбачуваність поведінки 

системи в конкретних умовах (завдяки наявності в неї активного елемента — людини) 

і разом з тим наявність у неї граничних можливостей, зумовлених наявними 

ресурсами; здатність змінювати свою структуру і формувати варіанти поведінки; 

здатність протистояти тенденціям, що руйнують систему; здатність адаптуватися до 



7 

 

умов, що змінюються; здатність і прагнення до цілеутворення, тобто формування 

цілей усередині системи. 

Сутність та мета антикризового управління. Антикризове управління – 

управління, у якому поставлено певним чином передбачення небезпеки кризи, аналіз 

його симптомів, заходів для зниження негативних наслідків кризи і використання його 

факторів для наступного розвитку. 

Основні функції антикризового управління Специфіка системи, процесів та 

механізмів антикризового управління підприємством. 

Тема 4 

Методи прийняття управлінських рішень при антикризовому управлінні 

Мета фінансової санації підприємства. Фінансовий стан підприємства - ступінь 

забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення 

ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків 

за своїми зобов’язаннями. 

Санація - система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про 

банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, 

спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також 

задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, 

реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової 

та виробничої структури боржника; 

Управління фінансовою санацією підприємства. Класична модель фінансової 

санації. Управління прибутком (максимізація, формування оптимальної норми 

прибутку), здійснюється на основі впровадження контролінгу на підприємстві. 

Контролінг, як один з механізмів та інструментів майстерності економічного 

управління, що дає змогу прогнозувати господарську й комерційну ситуацію та 

визначати оптимальне співвідношення витрат і результатів. Об’єктивна необхідність 

впровадження контролінгу. План санації підприємства. 

Тема 5 

Концептуальні положення діагностики кризи 

Сутність та завдання діагностики кризи розвитку підприємства. Санаційний 

аудит як один з інструментів зменшення до прийнятного рівня інформаційного ризику 

для інвесторів, кредиторів та інших осіб, які бажають узяти участь у фінансовій 

санації неспроможного підприємства. Етапи проведення санаційного аудиту.  

Особливості аналізу фінансово-господарської діяльності в залежності від фази 

прояву кризи. SWOT- аналіз – аналіз переваг (сильних сторін), недоліків (слабких 

сторін), можливостей, а також загроз для свого підприємства або організації, який 

допомагає оцінити місце свого підприємства чи організації на ринку відносно 

конкурентів. Модель процесу діагностики кризи розвитку підприємства. Концепція 

(план) санації відображає реальний стан справ і підприємство є 

санаційноспроможним; план санації можна реалізувати за умови виконання певних 

рекомендацій, зроблених у процесі санаційного аудиту; план санації та достовірність 

відображених у ньому даних беруть під сумнів та роблять висновок про недоцільність 

проведення санації. 

Тема 6 

Стратегічні аспекти антикризового управління 
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Стратегічні аспекти антикризового управління. Стратегічний план як основа 

стратегічного управління. Розробка стратегічного плану як всебічне дослідження і 

надання необхідної інформації керівникам підприємств для прийняття рішень про 

перспективність і доцільність подальшого розвитку підприємства. Планування як вид 

управлінської діяльності, пов’язаний зі складанням планів підприємства загалом, його 

підрозділів, функціональних підсистем, відділів, служб.  

Сутність стратегії антикризового управління. Стратегічне планування як 

процес проектування майбутнього стану фірми з урахуванням змін у зовнішній 

середовищі. 

Класифікація стратегій антикризового управління підприємством.  

Результат стратегічного планування - планова документація (система планів), 

де відбиваються всі види планованих показників наприкінці відповідних періодів. 

Види взаємопов’язаних планів: 

– основні напрями розвитку і стратегія на майбутнє (10–20 років);  

– середньостроковий план на період понад два роки, який охоплює основні 

перспективні напрями розвитку підприємства (виробництво нового покоління 

продукції, диверсифікація, реструктуризація тощо);  

– короткостроковий план, який охоплює поточну виробничо-господарську 

діяльність підприємства;  

– спеціальні плани (проекти), які конкретизують особливі цілі та провідні 

аспекти діяльності (технічний розвиток, план з маркетингу, перебудова організаційної 

структури тощо). 

Процес розробки антикризової стратегії. Реалізація стратегії антикризового 

управління підприємством. 

Тема 7 

Діагностика потенціалу виживання підприємства 

Потенціал виживання підприємства. Виживання (самозбереження) та розвиток, 

який забезпечує створення достатнього запасу стійкості для успішного 

функціонування за умов ринкових відносин є однією з головних цілей розробки 

стратегії діяльності кожного підприємства, незалежно від стану та стадії життєвого 

циклу, на якому воно перебуває. Основні вимоги (визначені теорією систем), що 

обумовлюють силу здатності до виживання. Потенціал виживання підприємства - 

сукупність ресурсів і можливостей розвитку з урахуванням умов внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Наявність у підприємства внутрішніх сил, які забезпечують 

своєчасну і ефективну адаптацію до змін бізнес-середовища у разі збереження 

основних законів розвитку: цілеспрямованості, динамізму та керованості. Основні 

складові потенціалу виживання підприємства. Ресурсні передумови виживання 

підприємства. Основним елементом, що визначає величину й перспективи розвитку 

потенціалу виживання підприємства, є ресурсні передумови, які характеризують 

наявне ресурсне забезпечення підприємства, відповідність ресурсів стратегічним 

цілям та кон’юнктурі ринку. Ресурсна база підприємства як частина потенціалу 

виживання і лише опосередковано відображає вплив зовнішніх умов і перспектив 

розвитку. Перспективи і можливості розвитку визначають внутрішні можливості до 

розвитку підприємства, удосконалення його ресурсного забезпечення. Зовнішні умови 

бізнесу відображають стан та очікувані зміни в зовнішньому середовищі, які 
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впливають на інші складові потенціалу.  Методологічні основи оцінки можливостей 

розвитку підприємства. 

Тема 8 

Антикризова програма та формування системи антикризового управління 

Сутність антикризової програми підприємства. Антикризова програма, як 

спеціальним чином підготовлений внутрішній документ, у якому систематизовано 

викладається перелік основних заходів, що планується здійснити в межах 

підприємства, його структурних підрозділів та функціональних служб для досягнення 

поставленої мети – виведення підприємства з кризового стану. Внутрішня структура 

антикризової програми. Концептуальна модель процесу антикризового управління 

підприємством. 

Антикризова програма підприємства як документальне оформлення 

прийнятого рішення стосовно шляхів та засобів виведення підприємства зі стану 

кризи, а науково обґрунтовані вимоги (принципи) її розробки – базуватись на 

наукових розробках та інструментарії теорії прийняття рішень. 

Процес формування антикризової програми підприємства. управління 

розробкою антикризової програми – це цілеспрямована діяльність з визначенням 

оптимальної кількості антикризових заходів, які відповідають меті антикризового 

процесу, ресурсним та часовим обмеженням конкретного підприємства. Принципи 

формування антикризової програми. Методи (заходи) антикризового управління. 

Даунсайзинг. Санація. Моніторинг. Контролінг. 

Стратегічні методи антикризового управління. Диверсифікація. Регуляризація. 

Реінжиніринг. Реструктуризація. Злиття. Ліквідація. 

Тема 9 

Антикризове управління: механізм держави та технології бізнесу 

Основні функції антикризового управління. Оперативне планування – процес 

впровадження і удосконалення системи бюджетування. Стратегічне планування – 

набір відповідних дій і рішень, які здійснюються керівництвом і направлені на 

розробку специфічних стратегій з метою досягнення поставлених цілей перед 

підприємством.  

Організація. Прийняття рішення про розробку антикризових заходів; 

формування органу, що здійснює антикризове управління; встановлення його завдань, 

функцій та повноважень.  

Мотивація, як найважливішою функцією АУП, яка забезпечується 

використанням мотиваційних регуляторів суб’єктів антикризового процесу, власників 

і персоналу підприємства, яке опинилося в кризовому стані.  

Контроль як функція антикризового управління. Організація контролю за 

реалізацією антикризової програми. Концепція контролінгу. 
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