
 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Антикризовий менеджмент. 
3. Тип: вибірковий.  
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський).  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Швець Ф.Д., к.т.н., доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• обирати оптимальну стратегію розвитку підприємства в кризовій ситуації; 
• обґрунтовувати застосування певної організаційної побудови компанії в кризовому стані; 
• здійснювати експрес-діагностику стану корпорації з метою виявлення потенційних 

(прихованих) кризових ситуацій та явищ; 
• складати прогноз розвитку кризових ситуацій на основі експрес-аналізу; 
• визначати основні напрями подолання кризових явищ на підприємстві. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика, Системи 
технологій та управління процесами, Мікроекономіка, Макроекономіка, Основи наукових 
досліджень, Економіка праці, Менеджмент.  
12. Зміст курсу: Тема 1. Закономірності криз у розвитку та функціонуванні соціально-економічних 
систем. Тема 2. Діагностика кризового стану підприємства. Тема 3. Управління ризикозахищеністю 
підприємства. Тема 4. Проведення організаційних змін як засіб подолання криз. Тема 5. Зміст та 
функції антикризового управління. Тема 6. Методи антикризового управління. Тема 7. Роль 
стратегічного управління в антикризовому менеджменті. Тема 8. Кризи в системі державного 
управління. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. посіб. –   К. : Центр учбової літератури, 2009. 
– 568 с. 
2. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством. 2-ге видання: Навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 
2005. – 541 с. 
3. Ансофф. И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. – СПб. : Питер, 2010. – 416 с. 
4. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. – М. : Экономика, 2010. – 520 с.  
5. Иванов Г.П. Антикризисное управление: от банкротства – к финансовому оздоровленню / Под 
ред. Г.П. Иванова. – М. : Закон и право; ЮНИТИ, 2011. – 320 с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 
групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
 

Завідувач кафедри                                                                   Л.Ф. Кожушко, д.т.н., професор 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Title: Anti-crisis management. 
3. Type: selective. 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 
6. Semester when the discipline is studied: 5. 
7. Number of established ECTS credits: 3. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets F. D., candidate of 
technical sciences, associate professor. 
9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• choose the optimal strategy for enterprise development in a crisis situation; 
• substantiate the application of a certain organizational structure of the company in a crisis situation; 
• To carry out express diagnostics of the corporation's state with the purpose of identifying potential 

(hidden) crisis situations and phenomena; 
• to formulate a forecast of the development of crisis situations on the basis of express analysis; 
• identify the main directions of crisis management in the enterprise. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Higher Mathematics, Systems of 
Technology and Process Management, Microeconomics, Macroeconomics, Fundamentals of Scientific 
Research, Economics of Labor, Management. 
12. Course contents: Theme 1. The regularities of crises in the development and functioning of socio-
economic systems. Theme 2. Diagnosis of the crisis situation of the enterprise. Theme 3. Risk-proof 
enterprise management. Theme 4. Organizing changes as a way to overcome crises. Theme 5. Contents and 
functions of crisis management. Theme 6. Methods of crisis management. Theme 7. The role of strategic 
management in crisis management. Theme 8. Crises in the system of public administration. 
13. Recommended educational editions:  
1.  Skibitsʹkyy O.M. Antykryzovyy menedzhment: Navch. posib. – K. : Tsentr uchbovoyi literatury, 2009. – 
568 s. 
2. Vasylenko V.O. Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom. 2-he vydannya: Navch. posib. – K. : TSUL, 
2005. – 541 s. 
3. Ansoff. Y. Novaya korporatyvnaya stratehyya: Per. s anhl. – SPb. : Pyter, 2010. – 416 s. 
4. Ansoff Y. Stratehycheskoe upravlenye: Sokr. per. s anhl. – M. : Ékonomyka, 2010. – 520 s. 
5. Yvanov H.P. Antykryzysnoe upravlenye: ot bankrot·stva – k fynansovomu ozdorovlennyu / Pod red. H.P. 
Yvanova. – M. : Zakon y pravo; YUNYTY, 2011. – 320 s. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14, independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of 
scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, questioning. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 
Head of the department                                                          L.F. Kozhushko, Ph.D., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


