
L/O/G/O

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки, менеджменту та психології

Вибіркова дисципліна
кафедри економіки та фінансів

підприємства

«АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ»

https://knute.edu.ua/blog/read?n=Department%20of%20E

conomics%20and%20Finance%20Company&uk /

к а б . А-437, т е л . 53 1 - 48 - 1 9

На лідируючі позиції у всіх сферах життя виходять

тільки ті, хто:

- хто володіє мистецтвом управління і розв'язання

криз і конфліктів,

- хто вміє ініціювати зміни і контролює їх процес.



Метою вивчення дисципліни є
формування у майбутніх фахівців сучасного економічного мислення, 

набуття спеціальних знань та опанування ефективних прийомів і методів у 
галузі антикризового управління підприємством, удосконалення 

практичних навичок щодо діагностики кризового стану підприємства та 
загрози його банкрутства, підготовки та реалізації антикризової програми

Антикризове управління підприємством

Предметом вивчення дисципліни є

обґрунтування теоретичних, методичних та практичних аспектів системи 
та процесу антикризового управління субʼєктів господарювання
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Визнання 

кризових періодів 

розвитку 

неминучими 

змушує ставити 

на чільне місце не 

подолання кризи, 

а управління 

кризою, 

управління її 

перебігом, 

використання її 

факторів для 

прискорення 

розвитку.



Результати вивчення дисципліни

Високий рівень теоретичних і 
прикладних 

знань

Конкурентоздатність та 
затребуваність на ринку праці

Професійна впевненість у 
завтрашньому дні

«Антикризове 

управління 

підприємством»

Уміння чітко виробити довгострокову стратегію і бути готовим до 

несприятливих факторів розвитку є ознакою успішного 

менеджменту компанії



•обґрунтовувати 
вибір стратегічних 
напрямків для 
забезпечення 
платоспроможності 
підприємства

•розробляти та 
застосовувати заходи щодо 
ефективної діяльності 
підприємства

ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Студенти
повинні вміти:

• формувати ефективну 
систему аналітичного 
діагностування 
ризику, негативного 
впливу та наслідків 
дестабілізуючих 
внутрішніх і зовнішніх 
факторів середовища 
підприємства 

• самостійно розв’язувати завдання щодо 
ефективного управління підприємством

• забезпечувати 
своєчасну 
реструктуризацію 
підприємства 

• діагностувати потенціал виживання 
підприємства 

• здійснювати оцінку сильних та слабких 
сторін в діяльності підприємства в кризових 
умовах 



Конкурентні переваги вивчення дисципліни 
майбутніми фахівцями

• Набувають системного погляду на проблеми управління бізнесом
компанії.

• Отримують знання і навички управління змінами через проведення
превентивних антикризових заходів, управління кризовими ситуаціями
та конфліктами.

• Опановують фундаментальні знання і практичні навички проведення
комплексного аналізу стану бізнесу.

• Отримують можливість проводити самостійну дослідницьку та
консультаційну діяльність, розвивати свої професійні компетенції.

• Набувають навичок управління бізнесом в кризових умовах і розробки
механізмів забезпечення сталого розвитку бізнесу.



Зміст дисципліни розкривається в 
наступних темах

• Тема 1. Кризи у розвитку соціально-
економічних систем

• Тема 2. Обґрунтування методів
дослідження кризових явищ у діяльності
підприємства

• Тема 3. Антикризове управління
підприємством: сутність та методологія

• Тема 4. Методичні засади та практичний
інструментарій діагностики кризового
стану та загрози банкрутства підприємства

• Тема 5. Діагностика потенціалу виживання
підприємства

к.е.н., доц. Сілакова Г.В.

Кадрове
забезпечення• Тема 6. Економічні та організаційно-

правові засади банкрутства і санації
підприємства

• Тема 7. Реструктуризація підприємства в
системі антикризового управління

• Тема 8. Розробка антикризової програми
та антикризової стратегії підприємства



У сучасному світі бізнес набуває безперервної динаміки, а

основні завдання менеджменту постійно змінюються.

На перший план виходить завдання управління процесами

змін.

Криза і перманентний конфлікт стають нормою, коли високих

цілей досягають лише ті, хто не боїться криз, вміє їх передбачити і

ними управляти.


