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АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ. 

СИЛАБУС 

1. АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В МІЖНАРОДНОМУ 

БІЗНЕСІ:Теоретичні та практичні питання антикризового управління в 

умовах циклічного розвитку суб’єктів міжнародного бізнесу з урахуванням 

ендогенних та екзогенних детермінант 

A. Короткий опис змісту дисципліни 

Детальну увагу присвячено сутності та специфіки здійснення антикризового 

державного регулювання міжнародного бізнесу; вивченню кризи як 

закономірної складової циклічного розвитку соціально-економічних систем; 

особливостям антикризового управління суб’єкта міжнародного бізнесу з 

огляду на екзогенні та ендогенні детермінанти кризового впливу, сценарію 

розвитку кризи; діагностуванню фінансово-економічного стану 

неплатоспроможних компаній, прогнозування ймовірності банкрутства 

суб’єктів міжнародного бізнесу; антикризовому правовому регулювання 

порядку попередження та проведення процедур банкрутства суб’єктів 

міжнародного бізнесу; особливостям управління фінансовим оздоровленням 

неплатоспроможних суб’єктів міжнародного бізнесу; дослідженню 

банкрутства як методу антикризового управління в міжнародному бізнесі; 

управлінню організаційними змінами компанії-суб’єкта міжнародного бізнесу 

як засобу запобігання та подолання кризових явищ тощо. 

Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій програмі 

дисципліни, яка є доступною в системі дистанційного навчання KNUTE чи на 

кафедрі міжнародного менеджменту. 

Пререквізити: загальноосвітні дисципліни з макроекономіки, економіка 

підприємства, менеджмент, міжнародна економіка. 

Обсяг: 6 кредитів (28 лекційних годин та 28 практичних годин) 

Мова викладання: українська 

Форми поточного контролю: тестування, індивідуальне завдання, 

розв’язання задачі, доповіді та контрольна робота (20 балів). 

Форми підсумкового контролю: письмовий іспит – 100 балів (в т.ч. 2 

теоретичні питання (230 балів = 60 балів), задача (25 балів), тестування – 

(10 балів), визначення – (5 балів)). Тестування при дистанційному іспиті 

Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, 

лекційні матеріали та презентації, завдання до практичних занять, додаткова 

рекомендована література знаходиться в системі дистанційного навчання 

KNUTE (доступ для студентів відкривається на початку першої лекції) чи на 

кафедрі міжнародного менеджменту. 

Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою спрямовані 

на краще сприйняття лекційного матеріалу, повноцінного опанування 

дисципліни 

Рекомендована література (основні джерела): 

 

1. Антикризовий менеджмент [текст]: навч. посіб. / Л.І. Скібіцька, В.В. 



Матвєєв, В.І. Щелкунов, С.М.Подрєза . –К.: Центр учбової літератури, 2014 . 

– 588с. 
2. Антикризове управління підприємством: навч.-метод. посіб. для сам ост. 

вивч. дисц. / Т.Є. Пєнкіна, З.Є. Шершньова, А.Є. Черпак, С.В. Оборська. – 2- 

ге вид. перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2014 .– 114 с. 

3. Банкрутство та санація суб’єктів господарювання в Україні: монографія / 

Л.О. Лігоненко, О.О. Хіленко, І.І. Дянков; за ред. Л.О. Лігоненко. –– К. : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 348 с.* 

4. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: [текст]: 

навч.посіб. / В.О.Василенко . – К.: ЦУЛ, 2003 . – 504 с. 

6. Тюріна Н.М. Антикризове управління [текст]: навч.посіб. / Н.М. Тюріна, 

Н.С.Карвацька, І.В.Грабовська .- К.: Центр учбової літератури, 2012 .- 448с. 

7.Управління фінансовою санацією підприємства.: Підручник. / Т. 

А.Говорушко, І. В. Дем’яненко, К. В. Багацька [та ін.] за заг. ред. Т. А. 

Говорушко – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 400 с.* 

 

Політика академічної доброчесності: 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf 

Порядок про оцінювання результатів навчання 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0cf1eee352a9fb8fb476970d47685b6d.pdf 

Порядок відпрацювання пропущених практичних та лекційних занять 

А-418 (за попереднім узгодженням із викладачем) 

Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознайомитися з 

наступними веб-сайтами: 

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом» від 1992 р. зі змінами і доповненнями: [електронний 

ресурс]: режим доступу: htth: // www.rada.gov.ua 

Підборка матеріалів про банкрутсво на сайті мінюста України: електронний 

ресурс]: режим доступу: https://minjust.gov.ua/bankruptcyМтеріали щодо 

 

Викладач: 

Молчанова Еллана Юріївна 

кандидат економічних наук 

доцент кафедри міжнародного менеджменту 

E-mail: e.molchanova@knute.edu.ua 

Тел.: 044-531-31-11 

Адреса: Київ, вул. Кіото, 21, ауд. А-408 

http://www.rada.gov.ua/
mailto:e.molchanova@knute.edu.ua

