
Дисципліна Антикризове управління 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Антикризове управління» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував 

матеріал таких дисциплін як: «Менеджмент», «Менеджмент і 

адміністрування», «Психологія управління», « «Організація праці 

менеджера». 

Що буде вивчатися Економічні теорії виникнення та поширення фінансових та економічних 

криз. Причини виникнення кризи підприємств України та форми її 

проявлення. Прояви кризи на мікрорівні. Правове забезпечення 

антикризового управління підприємствами в Україні та за кордоном. 

Методологічні та організаційні основи антикризового управління 

підприємством. Діагностика банкрутства. Фінансова санація 

неспроможних підприємств. Стратегія реструктуризації в процесі 

антикризового управління. Організаційно-економічні заходи 

антикризового управління підприємством. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Актуальність вивчення навчальної дисципліни обумовлюється 

вивченням практичних методів оцінки і діагностування кризи та 

розробки заходів щодо їх нейтралізації, вивчення підходів і методів 

антикризового управління з урахуванням передового досвіду, 

формування навичок щодо фінансово-економічного обґрунтування 

окремих антикризових заходів, організації контролю реалізації 

антикризової програми..  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення;  

2. Проектувати ефективні системи управління організаціями;  

3. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї;  

4. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 

розрізах;  

5. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність. 
Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні  

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності);  

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

спеціальні 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів;  

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, 

за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани;  



СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту 
Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач 

(таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамен 

 


