
1. Назва модуля: Антикризове управління підприємством 
2. Код модуля: ЕСПН_8_ВВ1.2.03_2 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 2. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (лекцій – 14 год., практичних занять – 16 год.). 
6. Лектор: Кірдан Олександр Петрович – кандидат економічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: причини виникнення кризових явищ в економіці та в системі 

управління; економічний механізм виникнення кризового стану на підприємстві; 
методику діагностики кризових ситуацій на підприємстві; основні ознаки готовності 
підприємства, його менеджерів і персоналу до попередження, подолання або 
мінімізації наслідків кризових явищ; розробку стратегій і підходів до розвитку 
підприємства з урахуванням потенційних кризових явищ; сучасні методи та 
інструментарій управління у кризових умовах; 

уміти: провести експрес-діагностику стану підприємства з метою виявлення 
потенційних (латентних) кризових ситуацій та явищ; скласти прогноз перспективи 
виникнення та розвитку кризових ситуацій на підставі експрес-аналізу; визначити 
основні напрями запобігання, подолання та мінімізації наслідків кризових явищ на 
підприємстві. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: економіка підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Концепція життєвого циклу підприємства та її використання в побудові 

системі управління. Вплив зовнішнього середовища на тривалість та конфігурацію 
жц підприємства. Місце, роль та особливості кризових явищ у реально існуючих 
системах. Антикризове управління підприємством. Криза збуту. Фінансова криза. 
Криза постачання та виробничо-технологічна криза. Криза управління персоналом 
та організаційна криза. 

11. Рекомендована література: 
1. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібн. / 

В.О. Василенко – Київ:ЦУЛ, – 2005. – 504с. 
2. Колісник М.К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: 

Навчальний посібник. / М.К. Колісник, П.Г. Ільчук, П.І. Віблий – Київ: – 
Кондор,2007.–272с. 

3. Кривов'язюк І.В. Антикризове управління підприємством: Навчальний 
посібник. / І.В. Кривовязюк – Київ: Кондор – 2008. – 366с. 

4. Овсак О.П. Антикризове управління підприємством: Курс лекцій. / 
О.П. Овсак, І.В. Брага, О.О. Давидюк – К.: НАУ – 2007. – 96 с.  

5. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: Навчальний посібник. / 
О.М. Скібіцький – Київ: Центр учбової літератури – 2009. – 568с. 

6. Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством: Навчальн. посіб. / 
А.М Штангрет, О.І. Копилюк – Київ: Знання – 2007.–336с.  

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 



– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання). 

14. Мова навчання: українська. 
 


