
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Мета курсу – є набуття теоретичних та практичних знань про наявні 
методологічні засади антикризового управління підприємством і їх систематизацію; 
вмінь своєчасно ідентифікувати виникнення кризових явищ, визначати ступінь їх 
складності та різновид, розробляти та реалізовувати механізми мінімізації впливу 
кризових явищ на фінансово-господарський стан підприємства; аналізувати проблеми 
та ситуації для їх оптимального розв’язання; набуття креативного підприємницького 
мислення для пошуку виходу з кризових явищ. 

Дисципліна «Методологічні засади антикризового управління» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Стратегічний 
менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Управління командами і тайм-
менеджмент», «Методологія наукових досліджень та системне мислення», вона 
інтегрується з вивченням дисциплін: «Розвиток менеджменту в умовах 
трансформаційних змін економічних систем», «Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-
моделювання». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування 
студентом дисципліни «Маркетинг-менеджмент». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність прийняття фінансово-інвестиційних, фінансово-
управлінських і організаційних рішень в кризових умовах пов'язаних з виявленням, 
ідентифікацією, систематизацією кризових явищ і мінімізації впливу їх наслідків на 
функціонування підприємства, освоєння інструментарію розробки антикризових 
стратегій та тактичних дій на наукових засадах, аналізу ефективності методологічного 
інструментарію управління підприємством в умовах кризи, з одного боку, з 
традиційної точки зору управління (планування, організація, мотивація, координація та 
контроль), а з другого боку, з специфічної антикризової – своєчасна ідентифікація 
кризових явищ, розробка та впровадження заходів щодо запобігання, ліквідації або 
пом’якшення впливу негативних факторів на діяльність підприємства, прискорена та 
дієва реакція на зміни у зовнішньому оточенні, розробка та можливість введення в дію 
таких механізмів, які б могли забезпечити вихід підприємства з такого стану з 
найменшими витратами. 

Програмні результати навчання: 
знати: фундаментальні засади, принципи, форми та особливості антикризового 
управління та його методологічних засад; методи виявлення та дослідження кризових 
явищ; наукові принципи формування та організації бізнес-процесів; інструментарій 
розробки та побудови антикризових бізнес-стратегій з урахуванням сучасних 
технологій та наукових досягнень науки і техніки; види та характерні ознаки кризових 
явищ; види методичних підходів до розробки стратегій поведінки підприємства в 
умовах кризи; 
вміти: визначати специфічні ознаки кризових явищ, що визначають напрямок пошуку 
моделі антикризової поведінки підприємства; оцінювати зовнішнє середовище на 
предмет наявності кризових явищ; розробляти заходи по мінімізації впливу кризових 
явищ на функціонування підприємства;  



володіти: методами та навичками управління в умовах кризи, методами дослідження 
зовнішнього середовища; сучасними технологіями менеджменту; методиками аналізу 
результатів наукових досліджень у глобальному масштабі.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ. 
Поняття кризи на макро- та мікро- рівні.  Сучасний етап розвитку теорії та практики 
менеджменту. Принципи  та інструменти управління підприємством за процесним, 
системним та ситуаційним підходами. Системний підхід – основа антикризового 
управління. Поняття життєздатності підприємства. Зміст антикризового управління 
підприємством. Функції антикризового управління. Механізм антикризового 
управління. Типовий інструментарій антикризового управління. Специфічний 
інструментарій антикризового управління. Критичну оцінка теоретичних концепцій та 
методик. Інтерпретація ситуації конкретного об'єкта дослідження - підприємства, що 
опинилося в кризовому стані. Фактори виникнення та розвитку кризи в даній 
унікальній соціально-економічній системі. Чутливість елементів системи до кризи. 
Прийоми роботи, методи дослідження, інструменти управління з врахуванням 
специфіки конкретної ситуації для забезпечення досягнення цілей та завдань 
антикризового управління в найкоротші терміни та з найменшими втратами. 
Соціально-етичний та стабілізаційний менеджмент. Некерований стан. Алгоритм 
прийняття рішень. Моделювання ситуацій. Побудова причинно-ланцюгових зв'язків 
між окремими проблемами, напрямами діяльності. Прогнозування наслідків окремих 
рішень та дій. Стратегії змін. Фінансове оздоровлення. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


