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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Антикризове управління» 

складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра зі спеціальності 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є наукові основи визначення 

сутності, місця, ролі, основних видів кризових явищ та стадій розвитку кризи 

підприємства, методичних підходів до розробки «правил ефективної поведінки» за 

умов кризового стану, а також окремих шляхів запобігання та подолання кризи в 

зарубіжних і вітчизняних організаціях, що успішно функціонують у різних умовах. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

змістовий модуль 1 − теоретико-методичні основи антикризового управління 

підприємством; 

змістовий модуль 2 − організаційно-економічний механізм антикризового 

управління підприємством. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Антикризове управління » є 

ознайомлення студентів з теоретичними і практичними аспектами управління 

відносинами неспроможності промислових підприємств з урахуванням реалій 

національної економіки. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Антикризове управління» 

є: формування знань, умінь та навичок 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 
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наслідків кризи і/або ліквідація підприємства (зокрема, за процедурою банкрутства); 

розвиток підприємства на новій основі, якщо кризу вдалось подолати.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: 

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;  

вміти: 

проводити експрес-діагностику стану підприємства з метою виявлення 

потенційних (латентних) кризових ситуацій та явищ;  

складати прогноз перспективи виникнення та розвитку кризових ситуацій на 

підставі експрес-аналізу;  

визначати основні напрями запобігання, подолання та мінімізації наслідків 

кризових явищ на підприємстві. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (в тому числі 

лекції – 20 год., практичні заняття – 10 год., семінарські заняття – 10 год; самостійна 

робота – 90 год.) / 4 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи антикризового управління 

підприємством 

Тема 1. Прояви кризи на мікрорівні 

1. Економіко-історичні передумови сучасного кризового стану підприємств. 

2. Економічний механізм виникнення кризового стану підприємства. 

3. Вплив кризи на діяльність промислових підприємств. 

Тема 2. Причини виникнення кризи підприємств України та форми її 

проявлення 

1. Аналіз передумов та ознаки прояву кризових явищ на підприємстві. 

2. Криза збуту. 

3. Фінансова криза. 

4. Криза постачання та виробничо-технологічної кризи. 

5. Криза постачання та виробничо-технологічна криза. 

6. Криза управління персоналом та організаційна криза. 

Тема 3. Правове забезпечення антикризового регулювання та антикризового 

управління підприємствами в Україні 

1. Законодавча база антикризового управління підприємством. 

2. Учасники справи про банкрутство. 

3. Форми і методи фінансового оздоровлення підприємств у кризовому стані 

Тема 4. Методичні основи діагностики і визначення ймовірності банкрутства 

1. Аналіз фінансового стану підприємства. 

2. Поглиблений аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств. 

3. Ознаки поточної, критичної, надкритичної неплатоспроможності підприємства; 

фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства по даним конкретного 

підприємства. 

4. Математичні моделі прогнозування ймовірності банкрутства 

Змістовий модуль 2. Організаційно-економічний механізм антикризового 

управління підприємством 
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Тема 5. Фінансова санація неспроможних підприємств. 

1. Методичне забезпечення процесів санації підприємств (організацій) в Україні.  

2. Методика розробки планів реструктуризації державних підприємств. 

3. Класична модель фінансової санації. 

4. Досудова санація. 

Тема 6. Стратегія реструктуризації в процесі антикризового управління 

1. Добір та обґрунтування стратегії реструктуризації промислових підприємств. 

2. Розробка варіантів реструктуризації у сферах виробництва, фінансів та інвестицій. 

Тема 7. Організаційно-економічні заходи антикризового управління 

підприємством 

1. Зміст і структура планів фінансової стабілізації. 

2. Управління дебіторською заборгованістю. 

3. Максимізація грошових потоків. 

4. Управління власним капіталом. 

5. Джерела фінансування програм виведення підприємств з кризового стану. 

6. Організаційні структури управління (адаптуюча; структури управління, 

орієнтовані на пошук нового, на вирішення проблем; структура управління 

організована за принципом ринку, венчурні структури). 

7. Тактичні і стратегічні заходи стабілізації фінансового стану підприємства в 

кризовому стані. 

Тема 8. Види антикризового управління в сучасних умовах бізнесу 

1. Зміст антикризового управління. 

2. Корпоративне антикризове управління. 

3. Формалізоване антикризове управління. 

4. Сфери АКУ у межах окремої фірми (право, консалтингові послуги, банківська 

сфера, фінансова сфера, фінансовий аналіз і менеджмент)  
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10. Раєвнєва О. В. Моделі управління розвитком промислового підприємства в 

умовах трансформації національної економіки / О. В. Раєвнєва, І. В. Чанкіна. – К. : 

Ліра-К, 2013. – 264 с. 

11. Сусіденко О. В. Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика : 
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http://ua-referat.com/�����_�_�����
http://ua-referat.com/���������_�������
http://ua-referat.com/�����
http://ua-referat.com/��������_�������������_���������
http://ua-referat.com/�������
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механізми забезпечення) / О. І. Барановський. – К. : Національний торговельно–

економічний університет, 2004. – 759 с. 

23. Бендиков М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в 

условиях кризисного развития [Электронный ресурс] / М. А. Бендиков  // 

Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – №2. – С. 17–29. – Режим доступу до 

журн. : http://www.mevriz.ru/articles/2000/2/863.html. 

24. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия : учеб. пособие. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 215 с. 

http://ua-referat.com/Գ��������_����������
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_2/Artemenko_209.htm
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_2/Artemenko_209.htm
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