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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Технології антикризового та 

інтелектуального управління бізнесом» належить до нормативних 
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, вивчення якої 

передбачено за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців 

освітнього ступеня – магістр. 

 

Предметом дисципліни «Технології антикризового та 

інтелектуального управління бізнесом» є методи, прийоми та технології, що 
дозволяють успішно розв’язувати кризові ситуації в бізнесі. 

 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Технології антикризового та 

інтелектуального управління бізнесом» є формування знань щодо сучасних 
модельних та інформаційних технологій антикризового управління 
бізнесом. 

Основні завдання 

Основні завдання дисципліни «Технології антикризового та 

інтелектуального управління бізнесом»  – 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  

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 
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 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 

  

 
Опанування навчальною дисципліною 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 

 

Робоча программа складена на 3 кредити. Форми контролю – проміжний 
модульний контроль, залік.  
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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 

 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Антикризове управління на макрорівні економіки 

Кризові явища в економіці. Поняття, сутність та класифікація криз.  
Cутність антикризового управління на різних рівнях управління. 

Концепція антикризового управління. Властивості системи антикризового 

управління та її особливості. Механізм антикризового управління. Причини 
кризи і потреба в антикризовому управлінні.  Характеристики 

антикризового управління. Стратегії антикризового управління. Тенденції 

антикризового управління. 
Роль держави в забезпеченні безкризового розвитку економіки. 

 

Тема 2. Антикризове управління організацією 

Кризові явища в організаціях. Виникнення криз в організації та їх 
наслідки. Фактори кризи в організації. Етапи виникнення кризи в 

організації. Види, фази і цикли кризи в організації. Взаємозв’язок життєвого 

циклу і циклової активності організації. 
Зобов’язання організації та її неплатоспроможність як основні 

причини кризи. Модель зобов'язальних правовідносин. Класифікація 

зобов’язань підприємства. Причини і види неплатоспроможності. 

Банкрутство організації: його види, стадії та наслідки.  
Правові аспекти банкрутства підприємства та його регулювання. 

Процедури банкрутства: поняття, види, регулювання. 
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Поняття антикризового управління та його ефективність для організації. 

Методика антикризового управління організацією. Антикризовий 

маркетинг. Роль людського фактора в системі антикризового управління 
 

Тема 3. Подолання банкрутства підприємств 

Етапи і заходи можливої стабілізації фінансового стану організації. 

Типові варіанти управлінських впливів з метою фінансового 
оздоровлення діяльності організації. 

Реструктуризація боргів та зобов’язань організації. 

Заходи щодо оптимізації майнового комплексу організації. 
Фінансове оздоровлення організації за рахунок використання 

зовнішньої допомоги. Концепції здійснення санації організації в  залежності 

від принципового підходу. Форми санації. Вибір санатора. Взаємозв’язок 

санаторів з формами санації. 
Програма антикризового фінансового оздоровлення організації. 

 

Тема 4. Особливості антикризового управління в малому бізнесі 
Механізм взаємодії державних структур з малим бізнесом.  

Прогнозування кризи в сфері малого бізнесу з використанням 

системи оціночних показників. 
Природа антикризового управління в малому бізнесі. Реінжиніринг 

бізнес-процесів.  

 

Тема 5. Сучасні інформаційні технології підтримки антикризо-

вого управління підприємством 

Інформаційно-інтелектуальна підтримка антикризового управління.  

Віртуальні технології та системи в антикризовому управлінні 
підприємством. Перспектива використання віртуальних технологій і систем 

в антикризовому управління підприємством. Віртуальна організація 

діяльності підприємства.  
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