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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

В умовах змін в економічному розвитку та системі управління 
України актуальним є вивчення дисципліни “Антикризовий менедж
мент”.

Вирішальне значення при підготовці сучасних менеджерів має 
формування знань і навичок управління в нестандартних кризових 
ситуаціях.

Мета вивчення дисципліни — сформувати у майбутніх спеціалістів 
знання та навички управління у кризових ситуаціях.

Дисципліна “Антикризовий менеджмент” містить теми, які тісно 
пов’язані між собою і розкривають закономірність формування, функ
ціонування та розвитку антикризового управління.

Завдання вивчення дисципліни:
• набуття та засвоєння знань з основних аспектів теорії управлін

ня у кризових ситуаціях;
• ознайомлення з досвідом антикризового управління за літера

турними джерелами зарубіжних і вітчизняних авторів;
• розвиток та удосконалення особистих якостей майбутніх ме

неджерів, які потрібні в управлінській діяльності у кризових 
ситуаціях.

На підставі набутих сучасних знань, вміння, навичок майбутні 
фахівці з менеджменту мають вирішувати складні завдання страте
гічного значення в ринкових умовах, організовувати системи управ
ління, адекватні вимогам сучасної теорії управління.

Після оволодіння дисципліною “Антикризовий менеджмент” сту
дент повинен 

знати:
• причини виникнення кризових явищ в економіці та в системі 

управління;
• економічний механізм виникнення кризового стану на підпри

ємстві;
• методику діагностики кризових ситуацій на підприємстві;
• основні ознаки готовності підприємства, його менеджерів і пер

соналу до попередження, подолання або мінімізації наслідків 
кризових явищ;

• розробку стратегій і підходів до розвитку підприємства з ураху
ванням потенційних кризових явищ;

• сучасні методи та інструментарій управління у кризових умо
вах;
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уміти:
• провести експресдіагностику стану підприємства з метою ви

явлення потенційних (латентних) кризових ситуацій та явищ;
• скласти прогноз перспективи виникнення та розвитку кризових 

ситуацій на підставі експресаналізу;
• визначити основні напрями запобігання, подолання та мініміза

ції наслідків кризових явищ на підприємстві. 
Дисципліна “Антикризовий менеджмент” тісно пов’язана з дис

циплінами “Антикризове управління підприємством”, “Методи анти
кризового управління”, “Стратегічне управління”.

ТемАТИчНИй  ПЛАН 
дисципліни

“АНТИКрИЗОВИй  меНеджмеНТ”

№
пор.

Назва змістових модулів і тем

1
2
3
4
5

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти антикризового 
менеджменту
Класифікація кризових явищ у підприємництві
Сутність, параметри та фактори кризових ситуацій та явищ
Типологія кризових ситуацій
Кризові явища в економіці виробничих систем
Економічний механізм виникнення кризового становища  
на підприємстві

6

7
8
9

Змістовий модуль 2. Стратегічні аспекти антикризового 
менеджменту
Організаційні аспекти готовності підприємства до функціонування  
в кризових ситуаціях
Стратегічний план як основа антикризового управління
Методи прогнозування економічної кон’юнктури
Організація стратегічного і оперативного контролінгу

10
11
12
13
14

Змістовий модуль 3. Тактичні аспекти антикризового менеджменту
Методи оцінювання та аналізу фінансововиробничої діяльності
Розробка концепції антикризового менеджменту
Реалізація концепції антикризового менеджменту
Профілактика кризових ситуацій на підприємстві
Створення групи антикризового менеджменту

Разом годин: 108
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ЗмІСТ  
дисципліни

“АНТИКрИЗОВИй  меНеджмеНТ”

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти антикризового  
менеджменту

Тема 1. Класифікація кризових явищ у підприємництві

Поняття кризи. Основні фактори та ознаки кризових явищ. За
гальна класифікація кризових явищ. Кризові явища у підприємниц
тві. Класифікація факторів визначення фінансовоекономічного ста
новища підприємства (організації).

Література [основна: 1]; 
[додаткова: 1; 2; 6]

Тема 2. Сутність, параметри та фактори кризових ситуацій 
та явищ

Сутність, параметри та фактори кризових ситуацій та явищ. Дже
рела виникнення кризових явищ. Загальна характеристика кризових 
ситуацій. Симптоми кризи. Причини виникнення кризових явищ і 
ситуацій. 

Література [основна: 1]; 
[додаткова: 1; 2; 4; 6]

Тема 3. Типологія кризових ситуацій

Можливі варіанти виникнення кризи, причини її виникнення та 
розвитку.

Типологія загроз кризових ситуацій, їх залежність від потенцій
них втрат і дефіциту часу на їх подолання.

Класифікація типових видів криз.
Поняття стратегічної кризи, локальної кризи підприємства. Банк

рутство підприємства як кризове явище.
Симптоми кризових явищ. Точка зору на кризу як область ви

никнення нових сприятливих можливостей. Можливі шляхи транс
формування сприятливої ситуації в кризову, а кризової ситуації — у 
сприятливу.

Література [основна: 1]; 
[додаткова: 1–4]
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Тема 4. Кризові явища в економіці виробничих систем
Основні фактори та ознаки кризових явищ в економіці та системі 

управління підприємств. Класифікація екзогенних факторів фінан
сового стану підприємства: міжнародні, національні, ринкові. Класи
фікація ендогенних факторів стану підприємства.

Циклічність економічного розвитку. Методи державного регулю
вання підприємницької діяльності. Цінова та збутова стратегія під
приємств. Поняття конкуренто і платоспроможності та ліквідності 
підприємства. Інші фактори, що впливають на життєдіяльність під
приємства.

Література [основна: 1]; 
[додаткова: 2; 6; 16]

Тема 5. економічний механізм виникнення кризового  
становища на підприємстві

Характерні риси економічного механізму виникнення кризового 
становища підприємства. Аналіз можливостей, ресурсів і ризиків під
приємства. Визначення мети антикризового менеджменту. Поняття 
конкурентних переваг підприємства. Життєвий цикл конкурентних 
переваг підприємства. Класифікація зовнішніх факторів щодо мож
ливих змін конкурентного статусу підприємства. 

Література [основна: 1]; 
[додаткова: 1; 2; 4] 

Змістовий модуль 2. Стратегічні аспекти антикризового  
менеджменту

Тема 6. Організаційні аспекти готовності підприємства  
до функціонування в кризових ситуаціях

Стратегічне планування як інструмент попередження кризи 
суб’єкта підприємницької діяльності. Поняття місії, концепції, мо
тивації, мети діяльності суб’єкта підприємництва. Соціальна відпові
дальність менеджерів суб’єктів підприємницької діяльності.

Література [основна: 1]; 
[додаткова: 1–4; 6] 

Тема 7. Стратегічний план як основа антикризового  
менеджменту

Сутність, функції та вигоди стратегічного планування. Процес 
стратегічного планування. Вплив стратегії на успіх підприємництва. 
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Вплив вибору місії на діяльність підприємств різних організаційних 
форм. Орієнтація цілей у часовому просторі. Визначення впливу зов
нішніх загроз на діяльність підприємства. Визначення стратегічних 
альтернатив. Вплив стратегічного планування на вдосконалення ан
тикризового менеджменту.

Література [додаткова: 1; 5; 6]

Тема 8. методи прогнозування економічної кон’юнктури

Поняття та характеристики економічної кон’юнктури. Теорія цик
лів М. І. ТуганБарановського. Визначення поняття циклічного роз
витку економіки М. Д. Кондратьєвим.

Поняття кризи, депресії, пожвавлення, підйому.
Мета і завдання прогнозування економічної кон’юнктури. Мето

ди прогнозування економічної кон’юнктури у процесі антикризового 
менеджменту.

Література [основна: 1; 2]; 
[додаткова: 2; 5] 

Тема 9. Організація стратегічного та оперативного  
контролінгу

Концепція контролінгу як новітньої тенденції ефективного управ
ління.

Порівняльна характеристика стратегічного та оперативного конт
ролінгу. Мета стратегічного контролінгу. Перелік основних цільових 
параметрів підприємства.

Мета оперативного контролінгу. Особливості оперативного кон
тролінгу.

Література [додаткова: 1; 2; 4; 6] 

Змістовий модуль 3. Тактичні аспекти антикризового  
менеджменту

Тема 10. методи оцінювання та аналізу  
фінансово-економічної діяльності підприємства

Поняття та показники конкуренто і платоспроможності підпри
ємства.

Організація експресаналізу фінансововиробничої діяльності 
підприємства.

Аналіз структури балансу підприємства.
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Методи виявлення неплатоспроможності підприємства.
Деталізований аналіз фінансового стану підприємства.
Аналіз стану менеджменту на підприємстві.

Література [основна: 1]; 
[додаткова: 1; 2; 4; 6] 

Тема 11. розробка концепції антикризового менеджменту

Завдання антикризового менеджменту залежно від факторів ви
никнення кризи.

Основні елементи концепції антикризового менеджменту. Вико
ристання принципу невизначеності кризової ситуації. Визначення 
витрат на подолання кризи, кількісна оцінка досягнення бажаного ре
зультату, терміни досягнення намічених цілей. Вплив дефіциту часу 
на терміни подолання кризи суб’єктом підприємницької діяльності.

Література [основна: 1]; 
[додаткова: 1; 2; 4; 6]

Тема 12. реалізація концепції антикризового менеджменту

Порядок створення інформаційної мережі для подолання кризо
вих явищ.

Перерозподіл обов’язків менеджерів вищої ланки в умовах кризо
вих ситуації.

Створення та впровадження мережі оперативних антикризових 
груп. Визначення функціонального призначення антикризових груп 
менеджерів.

Етапи впровадження заходів з антикризового менеджменту.
Література [основна: 1]; 

[додаткова: 2; 4; 6] 

Тема 13. Профілактика кризових ситуацій на підприємстві

Механізм сприйняття кризових ситуацій менеджерами та персо
налом підприємства. Основні блоки механізму. Фактори залежності 
сприйняття кризової ситуації менеджерами та працівниками під
приємства. Характер самоконтролю працівників. Можлива реакція з 
боку інших учасників кризової ситуації. Сутність ситуаційних анти
кризових планів (заходів).

Розробка профілактичних (передкризових) заходів з таких на
прямів: фінансововиробничої діяльності, інноваційної активності, 
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реструктуризації, реінжинірингу, диверсифікації виробництва, моні
торингу зовнішнього та внутрішнього середовища, формування уні
кального кадрового складу підприємства.

Література [основна: 1]; 
[додаткова: 2; 4; 6; 16] 

Тема 14. Створення груп антикризового менеджменту
Завдання і стиль менеджменту у кризових ситуаціях. Підбір і під

готовка груп спеціалістів і менеджерів для подолання кризових явищ. 
Інформаційноаналітична функція антикризових груп менеджерів. 
Вибір стилю менеджменту у кризових ситуаціях. Методи прийняття 
управлінських рішень антикризовими групами. Навчання персоналу 
груп антикризового управління. Психологічна та функціональна під
готовка менеджерів антикризових груп. Вимоги до особистих якос
тей менеджерів у кризових ситуаціях.

Література [основна: 2]; 
[додаткова: 2; 4; 6] 

ВКАЗІВКИ  дО  ВИКОНАННЯ  КОНТрОЛЬНОЇ  рОБОТИ 

Контрольна робота виконується студентами заочної форми нав
чання.

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за останньою 
цифрою номера своєї залікової книжки. 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми нав
чання є складовою навчального процесу та активною формою само
стійної роботи.

Мета контрольної роботи — закріпити і поглибити теоретичні 
знання, здобуті у процесі вивчення дисципліни, сформувати вміння 
самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, зако
нодавчими та нормативними актами, статистичними матеріалами, а 
також з матеріалами власних досліджень на підприємстві.

ВАрІАНТИ  КОНТрОЛЬНИх  рОБІТ

Варіант 1
1. Класифікація кризових явищ у сфері підприємницької діяль

ності.
2. Поняття соціальної відповідальності менеджерів — суб’єктів 

підприємництва.
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3. Проаналізуйте фінансовий стан вашого підприємства (або під
приємства, до інформації якого ви маєте доступ). 

Розробіть заходи для попередження або виходу з кризової ситуа
ції.

Варіант 2

1. Класифікація кризових явищ на мікрорівні (в умовах України).
2. Сутність, функції та вигоди стратегічного планування.
3. Проаналізуйте стан виробничої діяльності вашого підприємс

тва (або підприємства, до інформації якого ви маєте доступ).
Розробіть заходи для попередження або виходу з кризової ситуа

ції.

Варіант 3

1. Характеристика потенційної, прихованої та реальної кризи на 
підприємстві.

2. Визначити вплив прийнятої стратегії на успішність функціону
вання підприємства.

3. Проаналізуйте стан кадрового потенціалу вашого підприємства 
(або підприємства, до інформації якого ви маєте доступ).

Розробіть заходи для попередження або виходу з кризової ситуа
ції.

Варіант 4

1. Визначіть поняття стратегічної та локальної кризи.
2. Значення стратегічного планування для організації антикризо

вого управління підприємством.
3. Проаналізуйте конкурентне оточення вашого підприємства (або 

підприємства, до інформації якого ви маєте доступ). 

Варіант 5

1. Класифікація екзогенних факторів фінансового стану підпри
ємства.

2. Завдання антикризового управління.
3. Визначіть конкурентоспроможність вашого підприємства (або 

підприємства, до інформації якого ви маєте доступ). 
Розробіть заходи для попередження, виходу з кризової ситуації 

або підвищення конкурентоспроможності підприємства.
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Варіант 6
1. Класифікація зовнішніх факторів можливих змін конкурентно

го статусу підприємства.
2. Основні елементи концепції антикризового менеджменту.
3. Розробіть стратегічний план розвитку вашого підприємства 

(або підприємства, до інформації якого ви маєте доступ). 

Варіант 7
1. Класифікація внутрішніх факторів зміну стану конкурентного 

статусу підприємства.
2. Аналіз стану менеджменту підприємства.
3. Розробіть заходи щодо поліпшення системи менеджменту ва

шого підприємства (або підприємства, до інформації якого ви 
маєте доступ). 

Варіант 8
1. Порядок організації розробки стратегічного плану підприємс

тва.
2. Опишіть концепцію контролінгу.
3. Проведіть дослідження використання робочого часу персона

лом вашого підприємства (або підприємства, до інформації яко
го ви маєте доступ). 

Розробіть заходи для поліпшення використання робочого часу за 
результатами проведеного дослідження.

Варіант 9
1. Організація стратегічного контролінгу.
2. Функціональні обов’язки менеджерів антикризових груп.
3. Проведіть дослідження використання машин, механізмів, об

ладнання на вашому підприємстві (або підприємства, до інфор
мації якого ви маєте доступ). 

За результатами дослідження розробіть заходи для поліпшення 
використання машин, механізмів, обладнання.

Варіант 10
1. Розробіть профілактичні заходи щодо поліпшення фінансово 

виробничої діяльності.
2. Роль і значення диверсифікації виробництва.
3. Розробіть план диверсифікації вашого підприємства (або під

приємства, до інформації якого ви маєте доступ). 
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ПИТАННЯ  дЛЯ  САмОКОНТрОЛЮ

1. Поняття кризи, кризової ситуації.
2. Ознаки кризових явищ.
3. Причина виникнення кризових ситуацій.
4. Критерії класифікації кризових явищ.
5. Класифікація кризових явищ на мікрорівні.
6. Класифікація кризових явищ на макрорівні.
7. Системні параметри визначення кризових ситуацій.
8. Симптоми системної кризи.
9. Характеристика потенційної, прихованої та реальної криз.

10. Поняття стратегічної та локальної криз.
11. Поняття кризових явищ в економіці підприємства та їх ознаки.
12. Класифікація екзогенних факторів стану підприємства.
13. Класифікація ендогенних факторів стану підприємства.
14. Поняття циклічності економічного розвитку.
15. Теорія циклічного розвитку М. І. ТуганБарановського.
16. Теоретичні розробки циклічного розвитку М. Д. Кондратьєва.
17. Короткі цикли розвитку економіки Дж. Кейнса.
18. Поняття конкурентоспроможності підприємств у ринковій еко

номіці.
19. Поняття платоспроможності та ліквідності підприємства.
20. Характерні риси економічного механізму виникнення кризового 

становища підприємства.
21. Схема дії механізму виникнення кризового становища підпри

ємства.
22. Визначення мети антикризового менеджменту.
23. Поняття конкурентних переваг підприємства.
24. Життєвий цикл конкурентних переваг підприємства.
25. Класифікація зовнішніх факторів можливих змін конкурентного 

статусу підприємства.
26. Класифікація внутрішніх факторів зміни конкурентного статусу 

підприємства.
27. Організація розробки стратегічного плану підприємства (алго

ритм).
28. Поняття місії, концепції, мети діяльності підприємства.
29. Поняття соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва.
30. Сутність, функції та вигоди стратегічного планування.
31. Вплив стратегії на успіх підприємництва.
32. Вплив вибору місії на діяльність підприємств різних організацій

них форм.
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33. Визначення впливу зовнішніх загроз на діяльність підприємства.
34. Визначення стратегічних альтернатив у діяльності підприємства.
35. Значення стратегічного планування для організації антикризово

го менеджменту.
36. Поняття та характеристики економічної кон’юнктури.
37. Характеристика кризи, депресії, пожвавлення, підйому.
38. Мета і завдання прогнозування економічної кон’юнктури.
39. Методи прогнозування економічної кон’юнктури у процесі анти

кризового менеджменту.
40. Концепція контролінгу.
41. Характеристика оперативного контролінгу.
42. Характеристика стратегічного контролінгу.
43. Основні завдання менеджера в умовах кризової ситуації.
44. Організація експресаналізу фінансововиробничої діяльності 

підприємства.
45. Аналіз стану менеджменту на підприємстві.
46. Завдання антикризового менеджменту.
47. Основні принципи антикризового менеджменту.
48. Витрати на антикризові заходи, кількісне оцінювання досягнення 

бажаного результату.
49. Створення інформаційної мережі для подолання кризових явищ.
50. Функціональні обов’язки менеджерів антикризових груп.
51. Етапи впровадження заходів антикризового менеджменту.
52. Механізм сприйняття кризових ситуацій на різних рівнях управ

ління.
53. Профілактичні (передкризові) заходи фінансововиробничої 

діяльності.
54. Роль і значення інноваційних заходів для подолання кризових 

явищ.
55. Роль і значення диверсифікації виробництва як напряму анти

кризового управління.
56. Роль і значення зовнішнього та внутрішнього моніторингу в сис

темі антикризового менеджменту. 
57. Завдання і стиль менеджменту у кризових ситуаціях.
58. Створення та підготовка спеціалістів і менеджерів антикризових 

груп.
59. Інформаційноаналітична функція антикризових груп.
60. Психологічна та функціональна підготовка менеджерів антикри

зових груп. 
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