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ВСТУП 

В системі підготовки менеджерів знання, уміння та навички з теорії і 

практики антикризового управління мають особливе значення. Сучасний 

менеджер повинен мати уявлення про причини, що можуть спричинити кризу на 

підприємстві та обставини, що можуть бути загрозливими для його 

функціонування. Переважна більшість банкрутств пов’язана саме з незадовільним 

керівництвом. Тому в умовах ринку керівник повинен не тільки вміти діяти в 

несприятливих умовах та використовувати фінансові та організаційні 

інструменти, спрямовані на подолання кризового стану на підприємстві, а й 

заздалегідь вживати заходів, що мають на меті запобігання кризам.  

Ефективне функціонування механізму банкрутства потребує діяльності 

професійних антикризових управлінців (арбітражних керуючих). Разом з тим 

менеджери підприємств і компаній також мають бути обізнаними з видами 

процедур, що застосовуються до боржників, та механізмом банкрутства.  

Антикризове управління – це управління, у якому під тиском запланованих 

чи випадкових факторів поставлено передбачення небезпеки кризи, аналіз її 

ознак, заходів для зниження негативних наслідків кризи і використання її 

факторів для наступного стійкого розвитку організації. Впровадження системи 

антикризового управління на підприємстві є актуальним питанням та має на меті 

своєчасне діагностування кризових явищ і застосування відповідних внутрішніх 

механізмів фінансової стабілізації. Найвища ефективність системи досягається 

при реалізації заходів, які спрямовані на завчасне запобігання кризовим явищам, 

оздоровлення економіки підприємства, підвищення його фінансової стійкості.  

Програму вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» 

(Антикризовий менеджмент) складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент організації і 

адміністрування». 

Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх менеджерів системи 

спеціальних знань і практичних навичок з формування та реалізації заходів 

антикризового управління. 

В процесі викладання дисципліни мають бути вирішені такі завдання:  

- набуття студентами знань з основних аспектів теорії управління в кризових 

ситуаціях; 

- ознайомлення студентів з досвідом антикризового управління за науковими 

працями зарубіжних авторів; 

- оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, оцінку і 

прогнозування діяльності підприємства та розробляти програму антикризових 

заходів. 



- розвиток і вдосконалення особистих якостей студентів – майбутніх 

менеджерів, які необхідні в управлінській діяльності в кризових ситуаціях. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- характер кризових явищ в економіці; 

- економічний механізм виникнення кризового стану на підприємстві; 

- основні умови готовності підприємства, його менеджерів і персоналу до 

подолання кризових явищ; 

- стратегічний підхід до розвитку підприємства з урахуванням потенційних 

кризових явищ; 

- сучасні методи та підходи до управління в кризових умовах; 

- методику діагностики кризових ситуацій на підприємстві. 

вміти: 

- провести експрес-діагностику стану підприємства з метою виявлення 

потенційних (прихованих) кризових ситуацій та явищ; 

- скласти прогноз розвитку кризових ситуацій на підставі проведеного 

експрес-аналізу; 

- визначити основні напрями подолання кризових явищ на підприємстві.  

Вивчення дисципліни передбачає проведення лекційних, семінарських та 

практичних занять, а також виконання самостійного завдання.  

Форма підсумкового контролю – екзамен.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань:  

07 – управління та 

адміністрування 
Спеціальність:  

073 – менеджмент 

 

 

Модулів – 2 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

Рік підготовки: 

3-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість  

годин – 150 

5-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5 

18 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

36 год. 8 год. 

Лабораторні 

-  

Самостійна робота 

96 год. 134 год. 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю:  

Екзамен 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

В системі підготовки менеджерів знання, уміння та навички з теорії і 

практики антикризового управління мають особливе значення. Сучасний 

менеджер повинен мати уявлення про причини, що можуть спричинити кризу на 

підприємстві та обставини, що можуть бути загрозливими для його 

функціонування. Переважна більшість банкрутств пов’язана саме з незадовільним 

керівництвом. Тому в умовах ринку керівник повинен не тільки вміти діяти в 

несприятливих умовах та використовувати фінансові та організаційні 

інструменти, спрямовані на подолання кризового стану на підприємстві, а й 

заздалегідь вживати заходів, що мають на меті запобігання кризам.  

Ефективне функціонування механізму банкрутства потребує діяльності 

професійних антикризових управлінців (арбітражних керуючих). Разом з тим 

менеджери підприємств і компаній також мають бути обізнаними з видами 

процедур, що застосовуються до боржників, та механізмом банкрутства.  

Антикризове управління – це управління, у якому під тиском запланованих 

чи випадкових факторів поставлено передбачення небезпеки кризи, аналіз її 

ознак, заходів для зниження негативних наслідків кризи і використання її 

факторів для наступного стійкого розвитку організації. Впровадження системи 

антикризового управління на підприємстві є актуальним питанням та має на меті 

своєчасне діагностування кризових явищ і застосування відповідних внутрішніх 

механізмів фінансової стабілізації. Найвища ефективність системи досягається 

при реалізації заходів, які спрямовані на завчасне запобігання кризовим явищам, 

оздоровлення економіки підприємства, підвищення його фінансової стійкості.  

Програму вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» 

(Антикризовий менеджмент) складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент організації і 

адміністрування». 

Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх менеджерів системи 

спеціальних знань і практичних навичок з формування та реалізації заходів 

антикризового управління. 

В процесі викладання дисципліни мають бути вирішені такі завдання:  

- набуття студентами знань з основних аспектів теорії управління в кризових 

ситуаціях; 

- ознайомлення студентів з досвідом антикризового управління за науковими 

працями зарубіжних авторів; 

- оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, оцінку і 

прогнозування діяльності підприємства та розробляти програму антикризових 

заходів. 



- розвиток і вдосконалення особистих якостей студентів – майбутніх 

менеджерів, які необхідні в управлінській діяльності в кризових ситуаціях. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- характер кризових явищ в економіці; 

- економічний механізм виникнення кризового стану на підприємстві; 

- основні умови готовності підприємства, його менеджерів і персоналу до 

подолання кризових явищ; 

- стратегічний підхід до розвитку підприємства з урахуванням потенційних 

кризових явищ; 

- сучасні методи та підходи до управління в кризових умовах; 

- методику діагностики кризових ситуацій на підприємстві. 

вміти: 

- провести експрес-діагностику стану підприємства з метою виявлення 

потенційних (прихованих) кризових ситуацій та явищ; 

- скласти прогноз розвитку кризових ситуацій на підставі проведеного 

експрес-аналізу; 

- визначити основні напрями подолання кризових явищ на підприємстві.  

Вивчення дисципліни передбачає проведення лекційних, семінарських та 

практичних занять, а також виконання самостійного завдання.  

Форма підсумкового контролю – екзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Тема 1. Основи антикризового менеджменту 

Необхідність розробки концепції антикризового управління. Предмет та мета 

курсу. Зв’язок з іншими дисциплінами. 

Поняття кризи в соціально-економічному розвитку та причини її виникнення. 

Процеси функціонування та розвитку. Типологія кризових явищ: необхідність 

типологізації, види кризових явищ. Можливі наслідки кризової ситуації. 

Людський фактор антикризового управління. 

Тенденції виникнення та вирішення економічних криз. Суть та 

закономірності економічних криз: марксистський підхід, історичний аспект 

макрокриз. Причини економічних криз: погляди вчених. Фази макроциклу та їх 

прояви. Різновиди макроциклів. 

Менеджер з антикризового управління. Призначення та галузь діяльності 

менеджера в антикризовому управлінні: арбітражний керуючий, спеціаліст з 

антикризового управління. 

 

Тема 2. Загальні засади антикризового управління підприємством 

Економічна сутність кризи розвитку підприємства. Суперечності 

мікроекономічної системи. Параметри життєздатності підприємства. Причина 

появи кризових явищ у діяльності суб’єктів господарювання. Цикл розвитку 

підприємства. Системні та локальні кризи. Особливості кризи розвитку 

підприємства порівняно з макроекономічними кризами. 

Фази кризового явища мікроекономічної системи: 1 фаза – криза 

ефективності; 2 фаза – криза платоспроможності; 3 фаза – криза розрахунків по 

боргах. 

Фактори виникнення кризових явищ. Недостатній ріст виручки – приріст 

зобов’язань. Умови виникнення. Зовнішні та внутрішні фактори, їх види. Загальні 

ознаки класифікації кризових факторів. Кризові фактори залежно від 

функціонального спрямування менеджменту. Основні положення системи 

антикризового управління підприємством. Визначення антикризового управління. 

Суб’єкт та об’єкт антикризового управління. Поняття антикризового 

регулювання. Мета антикризового управління. Принципи процесу антикризового 

управління. Підсистеми механізму антикризового управління. Концепція системи 

антикризового управління підприємством. 

 



Тема 3. Особливості антикризового управління підприємством та 

діагностика його економічного стану 

Антикризове управління як засіб попередження банкрутства. Процес 

управління в кризових ситуаціях. Основні системи механізму антикризового 

управління. 

Підсистема діагностики фінансового стану і оцінки перспектив розвитку 

бізнесу підприємства. Діагностика фінансового стану – найважливіша процедура 

фінансового оздоровлення. Фінансовий контролінг: функції та методи. Захисна та 

наступальна тактики. 

Підсистема маркетингу. Маркетингова антикризова стратегія та тактика. 

Антикризова інвестиційна політика. Інвестиційна стратегія і тактика. 

Джерела фінансування інвестицій. Оцінка інвестиційної привабливості 

підприємств. 

Підсистема управління персоналом. Принципи ефективного управління 

персоналом кризового підприємства. 

Підсистема організаційно-виробничого менеджменту. Основна задача. 

Аналіз оптимальності організаційної структури кризового підприємства. 

Стратегія організації антикризового виробництва. 

Підсистема санації та ліквідації підприємства. Мета санації. Процес 

організації санації. План санації. Реструктуризація як інструмент фінансового 

оздоровлення підприємств. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

АНТИКРИЗОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Тема 4. Методичні засади та практичний інструментарій діагностики 

кризового стану та загрози банкрутства підприємства 

Основні параметри діагностування. Визначення поняття «діагностика». 

Об’єкт, мета й завдання діагностики. Вимоги до діагностики: автентичність, 

об’єктивність, точність. Типи діагностики. Економічна діагностика. Діагностика 

кризи розвитку підприємства. Етапи процесу діагностики кризи розвитку 

підприємства. 

Методи діагностики кризових ситуацій: аналітичний, експертний, лінійне та 

динамічне програмування, діагностика на моделях. 

Оцінка бізнесу як окремий вид діагностики. Необхідність та важливість 

оцінки бізнесу. Види вартості підприємства. Методи оцінки компаній: метод 

накопичення активів та метод ліквідаційної вартості. Методи оцінки нерухомості: 

витратний, доходний та ринкових порівнянь. Оцінка нематеріальних активів: 



метод надлишкових прибутків, метод роялті, метод виграшу в собівартості, метод 

створення. Метод капіталізації та метод дисконтування. 

Окремі методики діагностики кризових ситуацій та загрози банкрутства. 

Різноманітність підходів. Класифікація методик: залежно від статусу, від 

інформаційного забезпечення, від функціонального спрямування, від сфери 

застосування. 

Оцінка фінансового стану та загрози банкрутства на основі балансових 

моделей. 

Побудова та використання матриць фінансової рівноваги в процесі 

діагностики фінансового стану та загрози банкрутства підприємства. 

Побудова та використання статистичних моделей діагностики банкрутства 

підприємства (Z-критерій Альтмана). 

 

Тема 5. Основи формування антикризової програми підприємства 

Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання 

розробки. Програма та план антикризових заходів. Основні вимоги до їх 

розробки. 

Цільові параметри антикризової програми підприємства. Суть термінів 

«санація» та «реструктуризація». Типи реструктуризації: санаційна, адаптаційна, 

випереджаюча. Відмінність санаційної реструктуризації. Система цільових 

показників реалізації антикризової програми як сукупність двох підсистем: 

результативної та забезпечувальної, їх склад. 

Загальна характеристика антикризового інструментарію підприємства. 

Характер антикризових заходів (наступальна та захисна тактики). Класифікація 

антикризових заходів залежно від суб’єктів проведення: зовнішня санація, 

внутрішня санація та заходи, що не потребують участі кредиторів. Типологія 

форм санації залежно від джерел коштів, які використовуються для її проведення: 

використання коштів та ресурсів самого підприємства, за рахунок власників 

підприємства, за рахунок коштів кредиторів. Функціональні політики на 

підприємстві залежно від спрямованості санаційних заходів: маркетингова 

політика, антикризова інвестиційна політика, організаційно-виробничий 

менеджмент, управління персоналом. Підгрупи антикризових заходів за окремими 

видами діяльності: операційні, інвестиційні та фінансові. 

Управління розробкою антикризової програми підприємства. Принципи 

формування антикризової програми. 

 

Тема 6. Правові основи антикризового управління  

Досудове врегулювання господарських спорів. Заходи досудового 

врегулювання: пред’явлення претензії, розгляд претензії, прийняття рішення. 



Зміст претензії. Відповідь на претензію. 

Банкрутство як правовий механізм захисту підприємницької діяльності. 

Розвиток законодавства про банкрутство в світі: британська та американська 

моделі. Становлення інституту банкрутства в Україні, його значення для ринкової 

економіки. Основні цілі інституту банкрутства. Основні функції. Ознаки 

інституту банкрутства. Матеріально-правові та процесуально-правові умови 

порушення провадження у справі про банкрутство. Сторони в справі про 

банкрутство: боржник (банкрут), кредитори. Учасники провадження у справі про 

банкрутство. Наслідки визнання суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом. 

Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у 

справі про банкрутство. Розпорядження майном боржника. Санація боржника. 

Порядок здійснення. Мирова угода. Ліквідаційна процедура. Порядок здійснення. 

Черговість задоволення вимог кредиторів. 

 

Тема 7. Антикризове управління персоналом підприємства  

Механізми конфліктології в антикризовому управлінні. Конфлікти в розвитку 

організації. Деструктивний та конструктивний конфлікти в організаціях, їх 

функції. Причини конфліктів в організаціях. Типологія конфліктів. Процесуальні 

характеристики конфлікту. Стадії конфлікту: виникнення інциденту, криза у 

відносинах, завершення. Управлінський вплив по врегулюванню процесу 

конфлікту. 

Антикризове управління конфліктами. Стратегії управління конфліктами: 

стратегія попередження та стратегія вирішення конфліктів. Методи управління 

конфліктами: організаційно-структурні, адміністративні, міжособистісні. Схема 

етапів управління конфліктом. 

Антикризове управління персоналом організації. Антикризові 

характеристики управління персоналом. Система антикризового управління 

персоналом. Застосування кадрового маркетингу. Розробка та удосконалення 

професіограм. Формування організаційної культури. Історичні типи 

організаційних культур: органічна, підприємницька, бюрократична, 

партисипативна. 

Антикризова політика в управлінні персоналом. Визначення терміну 

«кадрова політика». Вимоги до антикризової кадрової політики. Типи кадрової 

політики. Умови розробки кадрової політики підприємства: зовнішні та внутрішні 

фактори. 

Принципи антикризового управління персоналом. Загальні, специфічні та 

часткові принципи. Загальні принципи: системності, рівних можливостей, поваги 

до людини та її гідності, командної єдності, горизонтального співробітництва, 

правової та соціальної захищеності. Часткові принципи: врахування 



довгострокової перспективи організації, інтеграції та згуртованості колективу, 

участі співробітників у прийнятті рішень, опори на професійне ядро кадрового 

потенціалу, збереження балансу інтересів керівників та підлеглих, 

співробітництво з профспілками. Цілісна система антикризового управління 

персоналом. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 
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Модуль 1 

Тема 1. Основи антикризового менеджменту 2 2 2 12 1 1 - 10 

Тема 2. Загальні засади антикризового управління 

підприємством 
4 2 2 12 1 1 - 20 

Тема 3. Особливості антикризового управління 

підприємством та діагностика його економічного стану 
2 2 2 16 1 1 - 20 

Разом модуль 1 8 6 6 40 3 3 - 50 

Модуль 2 

Тема 4. Методичні засади та практичний інструментарій 

діагностики кризового стану та загрози банкрутства 

підприємства 

2 4 4 16 1 2 - 26 

Тема 5 Основи формування антикризової програми 

підприємства 
4 4 4 16 2 1 - 24 

Тема 6. Правові основи антикризового управління 2 2 2 12 1 1 - 16 

Тема 7. Антикризове управління персоналом 

підприємства 
2 2 2 12 1 1 - 18 

Разом модуль 2 10 12 12 56 5 5 - 84 

 

Разом годин: 
18 18 18 96 8 8 - 134 

 

 
 

 

 

 

 



5. Теми семінарських занять 

 

 

 

 

6. Теми практичних занять 
 

 

 

7. Тема лабораторних занять 
Не передбачено навчальним планом 

 

 

 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Основи антикризового менеджменту 2 

2. Загальні засади антикризового управління підприємством 2 

3. Особливості антикризового управління підприємством та 

діагностика його економічного стану 

2 

4. Методичні засади та практичний інструментарій діагностики 

кризового стану та загрози банкрутства підприємства 

4 

5. Основи формування антикризової програми підприємства 4 

6. Правові основи антикризового управління 2 

7. Антикризове управління персоналом підприємства 2 

Всього  18 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Основи антикризового менеджменту 2 

2. Загальні засади антикризового управління підприємством 2 

3. Особливості антикризового управління підприємством та 

діагностика його економічного стану 

2 

4. Методичні засади та практичний інструментарій діагностики 

кризового стану та загрози банкрутства підприємства 

4 

5. Основи формування антикризової програми підприємства 4 

6. Правові основи антикризового управління 2 

7. Антикризове управління персоналом підприємства 2 

Всього  18 



8. Самостійна робота 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання є комплексним і передбачає: 

1) підготовку реферативних матеріалів; 

2) аналіз фінансової стійкості підприємства і його готовності до кризи; 

3) презентацію отриманих результатів. 

 

 

10.   Методи навчання 

Повнота і ефективність подання (представлення) інформації студентам в 

процесі вивчення дисципліни «Менеджмент і адміністрування» (Антикризовий 

менеджмент) реалізується через наступні методи: 

- словесні (розповідь, пояснення, бесіда, лекція); 

- наочний (ілюстрування); 

- практичні (виконання практичної роботи, вправи тренувальні); 

- робота студентів з навчальною літературою. 

 

 

11.   Методи контролю 

- усне опитування (індивідуальне і фронтальне); 

- письмова перевірка (розв’язування задач, написання рефератів); 

- перевірка практикою (виконання практичних завдань); 

- спостереження за навчальною роботою студентів (врахування уваги, 

старанності, активності, характеру і систематичності виконання роботи); 

- тестовий контроль (поточний, модульний, підсумковий); 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Основи антикризового менеджменту 12 

2. Загальні засади антикризового управління підприємством 12 

3. Особливості антикризового управління підприємством та 

діагностика його економічного стану 

16 

4. Методичні засади та практичний інструментарій діагностики 

кризового стану та загрози банкрутства підприємства 

16 

5. Основи формування антикризової програми підприємства 16 

6. Правові основи антикризового управління 12 

7. Антикризове управління персоналом підприємства 12 

Всього  96 



- самоконтроль (студенти самостійно контролюють рівень своєї підготовки, 

прагнучи до самовдосконалення, самонавчання). 

Підсумковий контроль (екзамен) проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на завершальному етапі. 

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення 

дисципліни протягом семестру по поточному-модульному контролю, складає  

100 балів. 

Кількість балів за модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні 

елементи даного модуля. 

  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

30 100 
30 40 

Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 Т-6 Т-7 

10 10 10 10 10 10 10 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Рейтинговий 

показник 

Оцінка 

ЕКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

Для заліку 

90-100 A Відмінно  

Зараховано  

82-89 B 
Добре 

75-81 C 

64-74 D 
Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 
Не зараховано  

0-34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним курсом 
 

 
 

 



13.   Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій. 

2. Методичні вказівки до проведення семінарських занять 

3.  Методичні вказівки до проведення практичних занять. 

4.  Методичні рекомендації до самостійної роботи. 

5.  Завдання для модульних контрольних робіт. 

6.  Методичні рекомендації до написання курсового проекту. 
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