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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Розподіл годин за навчальним планом
Денна

Заочна
Лекції:

Кількість кредитів:4
Модулів:1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом:1
Семестр: 1-2
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 3
- самостійна робота: 6
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

16
4
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
16
4
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
88
112

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ

Предмет вивчення навчальної дисципліни Антикризовий менеджмент є: методологічні
та теоретико-методичні основи управління діяльністю суб’єктів господарювання в
кризових ситуаціях.
Метою викладання навчальної дисципліни Антикризовий менеджмент є: визначення
сутності, місця, ролі, основних видів кризових явищ та стадій розвитку кризи
підприємства, розкриття методичних підходів до розробки «правил ефективної
поведінки» за умов кризового стану, а також аналіз окремих шляхів запобігання та
подолання кризи в зарубіжних і вітчизняних організаціях, що успішно функціонують у
різних умовах.
Передумова вивчення дисципліни: «Маркетинг», «Економіка підприємства».
Міждисциплінарні зв’язки: «Стратегічний менеджмент та маркетинг», «Економіка
підприємства», «Управління проєктами та ризиками».
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати
навчання:
Знання про:
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;
Уміння:
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.
Комунікація:
показувати уміння працювати самостійно та в команді, мати навички
міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;

використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності;

оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною
мовами;

відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах,
що потребує застосування нових підходів та прогнозування;

управління комплексними діями або проєктами;

відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб;

здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
4. Тематичний план дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредитів ЄКТС 120 годин.
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Семінарські
(практичні)

Консультації

Лекції

5

Аудиторні

4

Самостійна
робота

3

Семінарські
(практичні)

2

Тема 1. Основи теорії
циклів і криз.
Тема
2.
Кризи
підприємства і завдання
антикризового управління.
Тема 3. Сутність та
специфіка антикризового
управління підприємством.
Тема
4.
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програма підприємства і
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системи
антикризового управління.

Лекції

1.

Кількість годин
(заочна форма навчання)

Аудиторні

№
Назви модулів / тем
з/п

Лабораторні

Кількість годин
(денна форма навчання)

10
12

2

2
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Проміжний контроль
Разом:120

32

16

16

4
88

4

4
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Основи теорії циклів і криз.
Поняття кризи. Основні фактори та ознаки кризових явищ. Загальна класифікація
кризових явищ. Кризові явища в підприємництві. Класифікація факторів фінансового
становища підприємства (організації).
Тема 2. Кризи підприємства і завдання антикризового управління.
Сутність, параметри, фактори кризових ситуацій і явищ. Джерела виникнення
кризових явищ. Загальна характеристика кризових ситуацій. Симптоми кризи. Причини
виникнення кризових явищ і ситуацій. Основні аспекти відхилень від нормальної ситуації.
Тема 3. Сутність та специфіка антикризового управління підприємством.
Можливі варіанти подолання джерел виникнення кризи, причин її виникнення та
розвитку. Типологія загроз кризових ситуацій, їх залежність від потенційних втрат та
дефіциту часу на їх подолання. Класифікація типологічних видів криз. Поняття стратегічної,
локальної криз підприємства. Банкрутство підприємства як кризове явище. Симптоми
кризових явищ. Точка зору на кризу як область нових сприятливих можливостей. Можливі
шляхи трансформування сприятливої ситуації у кризову і кризової ситуації — у сприятливу.
Тема 4. Стратегічні аспекти антикризового управління підприємством.
Стратегічне планування і вибір місії підприємства як інструмент упередження його
кризи. Поняття місії, концепції, мотивації, мети діяльності суб’єкта підприємництва.
Соціальна відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності.
Тема 5. Методичне забезпечення та практичний інструментарій діагностики кризового
стану та загрози банкрутства підприємства.
Створення інформаційної мережі для подолання кризових явищ. Перерозподіл
обов’язків менеджерів вищої ланки. Створення та впровадження мережі оперативних
антикризових груп. Визначення функціонального призначення антикризових груп. Етапи
впровадження заходів антикризового управління. Фактори успіху подолання кризових явищ.
Тема 6. Діагностика потенціалу виживання підприємства.
Поняття та показники конкуренто- і платоспроможності підприємства. Організація
експрес-аналізу фінансово-виробничої діяльності підприємства. Аналіз структури балансу
підприємства. Методи виявлення неплатоспроможності підприємства. Деталізований аналіз
фінансового становища підприємства. Аналіз стану управління на підприємстві.
Тема 7. Антикризова програма підприємства і формування системи антикризового
управління.
Створення інформаційної мережі для подолання кризових явищ. Перерозподіл
обов’язків менеджерів вищої ланки. Створення та впровадження мережі оперативних
антикризових груп. Визначення функціонального призначення антикризових груп. Етапи
впровадження заходів антикризового управління. Фактори успіху подолання кризових явищ.
5.2. ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ,
ЗАНЯТЬ.
ТЕМА 1. Інститут консультування та ринок консалтингових послуг.

ЛАБОРАТОРНИХ)

ТЕМА 2. Консультаційна діяльність, види і особливості консультаційних послуг .
ТЕМА 3. Управлінське консультування. Каунселінг та коучинг .
ТЕМА 5. Консультування як процес.
ТЕМА 6. Консультаційні пропозиції та угода про консультування.
ТЕМА 7. Діагноз проблеми клієнтської організації.
5.3. Організація самостійної роботи студентів.
Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у
вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза
межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид
самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність
виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в
академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й вибіркову.
Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу дисципліни.
Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення
свого професійного рівня, особистого рейтингу.
Загальний обсяг СРС з дисципліни «Антикризовий менеджмент» становить 88 год. (112
год.). Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння
теоретичних знань з дисципліни «Антикризовий менеджмент»:
 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з
використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури;
 підготовка до семінарських занять;
 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання;
 пошукова робота за допомогою електронних джерел;
 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та заліку.
Розподіл годин на виконання СРС
№з/п

Вид самостійної роботи

1.
2.
3.
4.

Опрацювання лекційного матеріалу
Підготовка до семінарських занять
Підготовка до модульного (проміжного) контролю
Опрацювання тем, винесених на самостійну підготовку, в
тому числі конспектування за заданим планом
Робота з інтернет-ресурсами
Підготовка і написання рефератів

5.
6.
Разом

Кількість годин
денна (заочна) форма
навчання
5 (2) год.
18 (2) год.
4(4) год.
48(84) год.
3 (10)год.
10 (10)год.
88/112

Завдання для індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на
денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни
Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених до
кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у
здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науководослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати
декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс.
Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування
курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra, Prometheus.
Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу.

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної
самостійної роботи.
6.2.Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3 Форми підсумкового контролю: залік.
6.4 Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни.
6.5 Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни.
7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проєктор).
8. ОСНОВНІ Й ДОПОМІЖНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ
Основна
1.
Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: навч. посібник
/К.: ЦУЛ, 2013. 504 с.
2.
Кривов’язюк І. В. Антикризове управління підприємством: навч. посібник
/К. : Кондор, 2008. 374 с.
3.
Лігоненко, Л. О. Антикризове управління підприємством: підручник/ К. :
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 824 с.
4.
Савчук Л. М. Діагностика фінансового забезпечення в процесі
управління підприємством. Дніпропетровськ : Зоря, 2016. 128с.
5. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств:
навч. посібник К. : КНЕУ, 2017. 412 с.
6. Чернявский А. Д. Антикризисное управление: учеб. Пособие К. : МАУП, 2018. 208 с.
7.
Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового
управління . Х. : ВД «ІНЖЕК», 2017. 272 с.
8.
Баринов В. А. Антикризисное управление : учеб. пособие М. : ИД ФБКПРЕСС, 2015. 520 с.
Додаткова
9.
Гайдук С. В. Модель відновлення платоспроможності підприємств. Х. :
Екограф, 2014. 35с.
10.
Забродский, В. А. Оценка финансовой устойчивости производственноэкономических систем. Харьков: Бизнес Информ, 2000. 82 с.

