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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

показників денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів, 
відповідних

Галузі знань:
01 Освіта / Педагогіка 

05 Соціальні та поведінкові

Вибіркова
(за вільним вибором здобувача 

вищої освіти)
Е С ТS -  3 науки Рік підготовки

07 Управління та - 1-й
адміністрування Семестр

Загальна кількість 
годин -  90

Спеціальності:
011 Освітні, педагогічні 

науки
016 Спеціальна освіта (за 

нозологіями)
051 Економіка 

073 Менеджмент 
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

-
(відповідно до 

навчальних 
планів)

Лекції
6

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Практичні заняття
4

Самостійна робота, індивідуальні 
завдання

80
Вид контролю -  залік

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить:

■ для заочної форми навчання -  11% : 89%.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Антикризовий менеджмент» є формування у 
майбутніх менеджерів і управлінців знань і навичок антикризового управління.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
■ вивчення основних понять і категорій управління антикризовими заходами; 

дати уявлення про антикризову діяльність як про систему управління 
фінансовими, матеріальними і трудовими ресурсами, де людина є суб'єктом 
управління та самоуправління;

■ забезпечення виконання умов для життєздатності підприємства як 
мікроекономічної системи;

■ набуття практичних навичок здійснення управлінської роботи та створення 
дієвої і ефективної взаємодії в трудовому колективі.

Предметом навчальної дисципліни є антикризова діяльність в управлінні 
підприємствами, сполучення стратегії і тактики антикризового управління, що спрямовано 
на розробку і реалізацію заходів, які запобігають ситуаціям, що призводять до кризового 
стану.

В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати:

- сутність і основні завдання управлінської роботи, володіти основними 
поняттями і базовими і положеннями економіки;

- основи і принципи антикризового управління.

уміти:
- формувати завдання з визначенням конкретних цілей;
- організовувати спільну діяльність членів команди;
- здійснювати розробку і реалізацію заходів, які запобігають виникненню 

кризового стану на підприємстві;
- поєднувати стратегію і тактику антикризового управління;
- розробляти та приймати комплексні рішення;
- оцінювати результати діяльності підприємства.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Теоретичні основи управління підприємством у кризовому стані
Визначення поняття «криза», основні ознаки кризи. Імовірність настання кризи. 

Фактори, які впливають на кризовий стан і кризову ситуацію на підприємстві. Кризовий 
процес і етапи його розвитку. Локальні прояви кризових явищ на підприємствах. Проблеми 
сполучення стратегії і тактики антикризового управління. Життєздатний стан підприємства 
як господарської системи.

Тема 2. Кризовий стан підприємства як об'єкта управління
На рівні мікроекономічної системи розвиток кризи структурно ділиться на три фази: 

1) Прихована криза (або криза ефективності); 2) Криза платоспроможності; 3) Криза 
розрахунків (загроза банкрутства, неплатоспроможність).

Залежність тривалості, інтенсивності і наслідків кризи - від виду підприємства, його 
структури, ресурсного потенціалу, що обумовлює необхідність розгляду структурно - 
логічної схеми виникнення і розвитку кризи.

Об'єкт кризи як єдину господарську систему ринкового середовища. Об'єктивні 
чинники зовнішнього середовища, з погляду їх дії на суб'єкт господарювання.



Тема 3. Складові господарської системи
Цілеспрямованість: місія, мета діяльності підприємства та способи її досягнення.
Зовнішній вплив на процес господарської діяльності, а саме: зміни у складі 

споживачів і способах використання товарів і послуг; впровадження нових продуктів і 
технологій; зміни в системі маркетингу; розповсюдження ноу-хау; зміни в законодавстві, 
політиці і суспільних цінностях. Зазначений вплив може бути дуже значним.

Взаємодія ресурсів, яка реалізується у процесі господарської діяльності системи. В 
основі взаємодії ресурсів лежить філософія бізнесу (ступінь ефективності розподілу і 
використовування наявних ресурсів, якість управління цими ресурсами), етичні 
переконання, особисті амбіції і ставлення до ризику.

Тема 4. Структурно-логічна схема кризи підприємства і глибина кризового
стану

Аналіз причин і глибини кризи . Своєчасне виявлення кризи, її фази і глибини -  
передумова, яка підвищує ефективність управлінських рішень. Виявлення потенційних 
проблем і чинників (причин) кризи. Загальна класифікація кризових чинників.

Типові помилки в сфері антикризового управління. Основні причини та фактори 
виникнення кризових ситуацій та банкрутства

Тема 5. Сутність і класифікація методів антикризового управління
Визначення антикризового управління. Суть антикризового управління, яка полягає 

в об'єктивному виявленні змісту та глибинних причин кризи, закономірностей її 
протікання, можливих сценаріїв, рушійних сил та наслідків виходу з неї, адаптації 
підприємств до змін в оточенні. Чинники, що обумовлюють відмінність антикризового 
управління від звичайного і поточного. Ключові моменти сучасної системи поглядів на 
антикризовий менеджмент.

Управління без керівників. Синергетика. Синергетичний підхід. Створення 
синергетичного ефекту в управлінні.

Оплата праці, премії та інші винагороди. Мотивація персоналу, її роль і значення в 
антикризовому управлінні.

Тема 6. Проблеми адаптації підприємства до ринку, шляхи і методи їх 
вирішення

Класифікація проблем адаптації підприємства до умов ринку, яка дозволяє 
структурувати проблеми, здійснювати їхній вибір і визначати послідовність рішення на 
основі класифікаційних ознак. Проблеми адаптації підприємства до ринку,які можна 
розділити на: конструктивні і аналітичні. Конструктивні - проблеми більш високого 
ступеня, аналітичні - проблеми окремої конструктивної проблеми.

Напрямки виходу підприємства з кризової ситуації. Важливість внутрішнього 
планування на підприємстві. Етапи процесу планування.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви
змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма іаочна форма

Оио
Аи

У тому числі о
ио
Ао

У тому числі

л п ср, ф л п Ф, ір
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Змістовий модуль 1
Тема 1. Теоретичні основи управління 
підприємством у кризовому стані - - - - 16 2 - 14

Тема 2. Кризовий стан підприємства як 
об'єкта управління - - - - 14 - - 14

Тема 3. Складові господарської системи - - - - 16 2 - 14
Тема 4. Структурно-логічна схема кризи 
підприємства і глибина кризового стану - - - - 14 - 2 12

Тема 5. Сутність і класифікація методів 
антикризового управління - - - - 16 2 - 14

Тема 6. Проблеми адаптації 
підприємства до ринку, шляхи і методи їх 
вирішення

- - - - 14 - 2 12

Усього годин - - - - 90 6 4 80

5. Теми та зміст практичних занять

№
з/п

Теми практичних занять Зміст практичних занять Форма контролю Години
д з

1 2 3 4 - 6
Змістовий модуль 1

Структурно-логічна 
схема кризи 
підприємства і глибина 
кризового стану

Типові помилки в сфері 
антикризового управління. 
Основні причини та фактори 
виникнення кризових 
ситуацій та банкрутства.

Письмове
тестування

2

Проблеми адаптації 
підприємства до ринку, 
шляхи і методи їх 
вирішення

Конструктивні - проблеми 
більш високого ступеня, 
аналітичні - проблеми 
окремої конструктивної 
проблеми.
Напрямки виходу 
підприємства з кризової 
ситуації. Важливість 
внутрішнього планування на 
підприємстві. Етапи 
процесу планування.

Усне опитування 2

Разом: - 4

6. Самостійна робота

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 
перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, якістю підготовки 
індивідуальних робіт за темою програми навчальної дисципліни.



Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 
з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях

Тема Зміст Год.
Тема 1. Теоретичні основи управління 
підприємством у кризовому стані

Локальні прояви кризових явищ на 
підприємствах. Проблеми сполучення 
стратегії і тактики антикризового управління. 
Життєздатний стан підприємства як 
господарської системи.

14

Тема 2. Кризовий стан підприємства як 
об'єкта управління

На рівні мікроекономічної системи розвиток 
кризи структурно ділиться на три фази: 1) 
Прихована криза (або криза ефективності); 2) 
Криза платоспроможності; 3) Криза 
розрахунків (загроза банкрутства, 
неплатоспроможність).
Залежність тривалості, інтенсивності і 
наслідків кризи - від виду підприємства, його 
структури, ресурсного потенціалу, що 
обумовлює необхідність розгляду структурно- 
логічної схеми виникнення і розвитку кризи. 
Об'єкт кризи як єдину господарську систему 
ринкового середовища. Об'єктивні чинники 
зовнішнього середовища, з погляду їх дії на 
суб'єкт господарювання.

14

Тема 3. Складові господарської системи Взаємодія ресурсів, яка реалізується у 
процесі господарської діяльності системи. В 
основі взаємодії ресурсів лежить філософія 
бізнесу (ступінь ефективності розподілу і 
використовування наявних ресурсів, якість 
управління цими ресурсами), етичні 
переконання, особисті амбіції і ставлення до 
ризику.

14

Тема 4. Структурно-логічна схема кризи 
підприємства і глибина кризового стану

Аналіз причин і глибини кризи . Своєчасне 
виявлення кризи, її фази і глибини -  
передумова, яка підвищує ефективність 
управлінських рішень. Виявлення 
потенційних проблем і чинників (причин) 
кризи.

12

Тема 5. Сутність і класифікація методів 
антикризового управління

Управління без керівників. Синергетика. 
Синергетичний підхід. Створення 
синергетичного ефекту в управлінні. 
Оплата праці, премії та інші винагороди. 
Мотивація персоналу, її роль і значення в 
антикризовому управлінні.

14

Тема 6. Проблеми адаптації підприємства 
до ринку, шляхи і методи їх вирішення

Класифікація проблем адаптації підприємства 
до умов ринку, яка дозволяє структурувати 
проблеми, здійснювати їхній вибір і 
визначати послідовність рішення на основі 
класифікаційних ознак. Проблеми адаптації 
підприємства до ринку,які можна розділити 
на: конструктивні і аналітичні.

12

Усього: 80



7. Індивідуальна робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання для здобувачів вищої освіти заочної 
форми навчання дозволяє їм формувати у майбутніх менеджерів і управлінців знань і 
навичок антикризового управління.

Контрольна робота виконується відповідно до варіантів завдань за темою програми 
навчальної дисципліни.

Вимоги до ІНДЗ та варіанти завдань для здобувачів вищої освіти заочної форми 
навчання викладені у методичних вказівках, які надаються здобувачам вищої освіти на 
першій лекції.

8. Методи навчання

При викладанні навчальної дисципліни «Антикризовий менеджмент» 
використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання.

Під час лекційного курсу застосовуються:
- мультимедійна презентація;
- слайдова презентація;
- дискусійне обговорення проблемних питань.
На практичних заняттях застосовуються:
- ситуаційні завдання;
- кооперативне навчання (робота за методом малих груп).

9. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 

проводиться у формі письмового тестування з кожної теми. У завданні з кожної теми 
здобувачам вищої освіти пропонується 9-11 тестів 3-х рівнів: 1) 5 тестів закритої 
альтернативної форми (простого множинного вибору «правильно» чи «неправильно»); 2) 
3-5 тестів закритої форми множинного вибору з однією правильною відповіддю з 4 -х 
можливих; 3) 1 тест-задача закритої форми з однією правильною відповіддю з 4-х 
можливих.

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та виконанні 
завдань.

Індивідуальні роботи (контрольні роботи здобувачів вищої освіти заочної форми 
навчання) надаються викладачу на практичних заняттях та на заліку.

Підсумковий контроль знань -  залік.

10. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача вищої 

освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної 
дисципліни «Антикризовий менеджмент», є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни;

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 
що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл.

10.1).
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на



практичних, результати самостійної роботи здобувачів вищої освіти) проводиться у % від 
кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями:

0% -  завдання не виконано;
40% -  завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Оцінювання здобувачів вищої освіти заочної форми навчання відбувається на підставі 
виконаної контрольної роботи, виконання завдань на аудиторних заняттях та успішного 
складення заліку (табл. 10.1).

Таблиця 10.1
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

Підготовка 10 контрольних робот за темами 
програми навчальної дисципліни (об’ємом по 2-3 

сторінки кожна) А
уд

.
ро

бо
та

За
лі

к

У
сь

ог
о

0-4 за кожну контрольну роботу, всього: 0-40 0-20 0-40 0-100

Результати навчання проставляються за трьома шкалами (табл. 10.2). Позитивні оцінки 
виставляються тільки тим здобувачам вищої освіти, які виконали всі види навчальної 
роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами 
поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів.

Таблиця 10.2
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)

90-100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 Б

задовільно60-63 Е
35-59 БХ незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 Б незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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